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Sessió: Sessió ordinària del Ple de data 29 de març de 2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 29 de març de 2019
Hora d'inici: 11:07
Hora de finalització: 11:23
Lloc: Saló de sessions "Mare de Déu de la Mercè"

Assistents:
Il·ltre. Sr. Jordi Vinyals Nogues (ERC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sr. Jose Luis Martin Garcia (PP)
Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart (CiU)
Il·ltre. Sr. Pau Ricoma Vallhonrat (ERC)
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Salvador Ferre Budesca (PSC)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Jordi Cartanya Benet (ERC)
Il·ltre. Sr. Carles Ribe Sole (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Francesc Lluis Barbero Escriva (ERC)
Il·ltre. Sr. Sergi Pedret Llauradó (CiU)
Il·ltre. Sr. Edgar Fernandez Blazquez (CUP)
Il·ltre. Sr. Francesc Artur Gas Ferre (ERC)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Il·ltre. Sra. Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Il·ltre. Sr. Lluis Soler Panisello (CiU)
Il·ltre. Sr. Ruben Viñuales Elias (Cs)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Il·ltre. Sr. Miquel Subirats Garriga (ERC)
Il·ltre. Sr. Marti Carnicer Vidal (PSC)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la Diputació.
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Abans de la votació del punt 9 de l'Ordre del Dia, s'absenta el Diputat Il·ltre. Sr. Carles
Ribé, essent les 11,11 hores.
Abans de la votació del punt 10 de l'Ordre del Dia, es reincorpora el Diputat Il·ltre. Sr.
Carles Ribé, essent les 11,12 hores.
El vot en relació als assumptes en què els diputats no han estat presents per haver-se
absentat de la sessió, es considera d'abstenció per absència de la sala, d'acord amb
l'establert a l'article 100.1 del RD 2568/1986.

ACORDS
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SECRETARIA GENERAL
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL
DIA 22 DE FEBRER DE 2019.

Per unanimitat s'aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 22
de febrer de 2019 per aplicació del règim de sessions aprovat per acord del Ple de 28 de
juliol de 2015.

2. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES GENERALS DE
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.

El Ple queda assabentat del següent:

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 21 de desembre de 2018, va
aprovar inicialment les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els
seus organismes autònoms.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, aquest acord, juntament amb la resta de
documentació preceptiva de l’expedient s’han sotmès a informació pública per un termini de
trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d'anuncis electrònic de la corporació
(https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona de 8 de gener de 2019 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm.
7785 de 10 de gener de 2019).
Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre General, no s’han
formulat al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat acord, que d’
aquesta manera ha esdevingut definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial.
Seguint amb els tràmits preceptius, el text íntegre de les bases aprovades ha estat publicat
en el BOP de Tarragona de 27 de febrer de 2019.
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 533 AL NÚM.
974 DE 2019.
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. 533 al núm. 974 de 2019, amb un
total de 442.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

Resum per unitats
17 CULTURA
11 AREA TRESORERIA
4

UNITAT DE COORDINACIO D'ADMINISTRACIO I SERVEIS

5

PATRIMONI

3

GESTIO ACADEMICA DELS CENTRES EDUCATIUS

32 PLANIFICACIO
3

AREA DE SERVEIS INTERNS

2

PROVISIO

1

AREA INTERVENCIO

1

REGIO DEL CONEIXEMENT

24 GESTIO ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS
6

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURIDIC

7

UNITAT DE SUBVENCIONS

86 GESTIO ADMINISTRATIVA ECONOMICA I QUALITAT
15 UNITAT D'INGRESSOS I BOP
16 SERVEIS ECONOMICS
3

PLANIFICACIO I ORGANITZACIO

18 SELECCIO
1

AREA SAM

3

RELACIONS LABORALS

3

SERVEIS JURIDICS

1

AREA SAC

1

AREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

69 VINCULACIO
10 SECRETARIA GENERAL
33 GESTIO ECONOMICA NOMINA
3

CONSERVACIO

5

DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

16 CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
2

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
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1

AREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIO I EMPRENEDORIA

4

PROTECCIO DE DADES I ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA

1

AREA SAT

6

UNITAT DE PLANIFICACIO I GESTIO FINANCERA

1

FORMACIO

23 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO
2

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA

2

UNITAT DE GESTIO DE COBRAMENTS I PAGAMENTS

1

COMUNICACIO

4. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019-0000793, DE
NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA.
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El Ple queda assabentat del següent:
Es dona compte que per Decret de la Presidència de data 12 de març de 2019, núm. de
registre 2019-0000793, es resol nomenar la senyora Ana Patrícia Izquierdo Monge com a
personal eventual de confiança del grup polític de Convergència i Unió, amb efectes del dia
13 de març de 2019.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
FUNCIONARI INTERÍ, ADSCRIT A L'ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL
TERRITORI, PER A DESENVOLUPAR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA COM A
FORMADOR PER A L'EMPRESA DIDASCALIA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA SL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. El Sr. David Domingo Ibars presenta en data 13 de febrer de 2019 escrit per mitjà del
qual sol·licita que li sigui concedida la compatibilitat com a personal al servei de l’
Administració local per a desenvolupar una segona activitat al sector privat.
Concretament, el Sr. Domingo Ibars demana la compatibilitat per exercir una segona
activitat per compte d’altri com a formador de cursos relacionats amb la ITC 02.01.02
“Formació preventiva per al desenvolupament del lloc de treball” del Reglament de Normes
Bàsiques de Seguretat Minera, amb l’empresa Didascalia Formación y Consultoría S.L.
Amb la sol·licitud adjunta escrit de l’empresa Didascalia Formación y Consultoría S.L. en la
qual sol·licita la possibilitat de col·laboració amb el Sr. Domingo Ibars per tal que imparteixi
cursos de l’àmbit de la ITC de Mineria, concretament el curs: ITC 02.01.02 Formació
preventiva per tècnics i titulats en establiments de benefici i parades comunes.
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Així mateix, en aquest escrit es posa de manifest que en aquests moments no es poden
determinar les dates i horaris en la qual sol·licitaran els seus serveis, tot i ajustar-se a la
disponibilitat horària del Sr. Domingo Ibars per encaixar dates i horaris amb la seva activitat
professional a la Diputació de Tarragona.
1.2. El Sr. David Domingo Ibars és personal funcionari interí i ocupa interinament una plaça
de tècnic/a especialista a la unitat de Control de Qualitat – Projectes i Obres – Àrea Servei
d’Assistència al Territori. La jornada laboral que realitza actualment és del 100%.

Fonaments de dret
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2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI), que, de conformitat
amb la seva disposició final primera, té la consideració de “bases del règim estatutari de la
funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions
públiques, que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC), en tot el que no contradigui la normativa anteriorment
esmentada.
2.2. D’acord amb l’art. 2.1.c) de la LI, aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC.
2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
2.4. El Sr. David Domingo Ibars és personal funcionari interí, que ocupa interinament una
plaça de tècnic/a especialista a la unitat de Control de Qualitat – Projectes i Obres – Àrea
SAT, a jornada completa (100%); i demana la compatibilitat per desenvolupar una segona
activitat per compte d’altri com a formador de cursos relacionats amb la ITC 02.01.02 per l’
empresa Didascalia Formación y Consultoría S.L.
La LI permet compatibilitzar l’activitat pública amb una activitat privada sempre que es
compleixin els requisits establerts a la normativa aplicable. Així, ha de complir-se, entre d’
altres, el requisit establert a l’art. 16.4 en relació amb l’art. 16.1 de la LI (tractar-se d’un lloc
de treball que no tingui atribuït complement específic o equiparable o, en cas de tenir-lo,
que la quantia d’aquest no superi el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat. Aquesta regla general ha estat
interpretada pel Ple de la Diputació de Tarragona en diferents ocasions en els següents
termes:
<L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les normes que despleguin l’
Estatut bàsic de l’empleat públic) disposa que no es podrà autoritzar o reconèixer la
compatibilitat al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de complement
específic o concepte equiparable i al retribuït per aranzel. L’apartat quart d’aquest article
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preveu l’excepció per a l’exercici d’activitats privades al personal que desenvolupi llocs de
treball que comportin la percepció de complement específic o concepte equiparable de
quantia no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguin
origen en l’antiguitat.
Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim d’incompatibilitats entre el
personal al servei de les Administracions públiques en règim de jornada completa, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors.
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Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert parteix de la realitat
social existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara voluntat que el
personal al servei de les Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball
i, per tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada completa.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la repetida normativa,
com per exemple, l’increment de les contractacions a temps parcial i les jornades reduïdes
del personal laboral de l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una remuneració
suficient.
Tot i que en els supòsits de jornades de treball a temps parcial també s’hauria de tenir en
compte la limitació de l’art. 16.4 de la LI, el cert és que s’entén que la LI quan va establir
aquesta limitació ho feia pensant en jornades a temps complet i no en jornades a temps
parcial, per la qual cosa la Diputació de Tarragona, per tal de conciliar el dret de tot
treballador a rebre una remuneració suficient, ve autoritzant les peticions de compatibilitat
en els supòsits de jornades a temps parcial, complides les restants exigències de la llei,
quan la suma dels percentatges de cotització per raó de les jornades no superi el 100%, en
els supòsits de segones activitats per compte d’altri>.
En el cas que ens ocupa, no és aplicable l’excepció prevista a l’art. 16.4 com sigui que la
quantia anual que en concepte de complement específic percep el Sr. Domingo Ibars
supera el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tenen el seu origen
en l’antiguitat, i, a més, realitzaria una jornada total entre ambdues activitats que superaria
el 100% del percentatge de cotització per raó de la jornada, en tant que a la Diputació de
Tarragona té una jornada completa, la qual cosa fa inaplicable la interpretació seguida pel
plenari de la Diputació de Tarragona en els casos en què no se supera aquest percentatge.
Per tant, no es pot autoritzar la compatibilitat sol·licitada.
Els Tribunals s'han pronunciat expressament sobre aquesta causa de denegació (STC de 2
de novembre de 1989, STS d'11 de març de 1994), declarant-la constitucional, per
considerar que la regulació de les incompatibilitats tracta de garantitzar no només la
ineludible imparcialitat del funcionari, sinó també als principis d’incompatibilitat econòmica i,
en certa manera coincident amb ell, de dedicació a un sol lloc de treball, derivats del
principi d’eficàcia, de l’art. 103 de la Constitució que són els que inspiren la conseqüència
incompatilitzadora del citat art. 16.1 de la LI. De manera que qualsevol que sigui el factor o
factors que es tinguin en compte per a la seva concessió, inclús si no s’ha tingut en compte
el d’incompatibilitat, produeix aquesta pel funcionari que desenvolupi el lloc de treball en el
cas de que el complement específic fixat superi el percentatge màxim assenyalat.
Així mateix, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en STSJC de 10 de maig de 2017
considera aplicable als funcionaris en matèria d’incompatibilitats l’art. 16.4 de la Llei 53
/1984 que estableix una incompatibilitat en aquells supòsits en que es percebi el
complement específic en determinades condicions, en concret quan el personal percep un
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complement específic o equiparable la quantia del qual superi el 30% de les seves
retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat.
A més, del que es desprèn de la sol·licitud i de la documentació que l’acompanya no és
possible deduir que ens trobem davant d’una de les activitats exceptuades del règim d’
incompatibilitats establertes a l’art. 19 de la LI.
2.5. Segons l'article 14 de la LI, la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o
declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

En conseqüència,S'ACORDA:
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1r. Denegar al Sr. David Domingo Ibars la compatibilitat sol·licitada pels motius esmentats a
l’apartat de fonaments de dret.
2n. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons el cas, d’acord amb l’article 37.6.2 m) del II Pacte de condicions de personal
funcionari de la Diputació de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós
de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.
3r. Notificar-ho a la persona interessada.

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

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA, ADSCRITA L'ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I
PLANIFICACIÓ, PER DESENVOLUPAR UNA SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies i bon dia.
De nou agrair que es presentin els expedients per separat i que es puguin valorar un a un.
Faré, com ja he fet en el punt 5, vot favorable en tots, amb excepció d’aquest perquè
supera el 100% de la jornada. Gràcies.”

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

Fets
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1.1. La Sra. Emma Gorgori Bonet presenta escrit en relació amb la sol·licitud d’autorització
de compatibilitat com a personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una
segona activitat en el sector públic. Concretament, la Sra. Gorgori Bonet demana la
compatibilitat per a una segona activitat com a consultora de l’assignatura “Integració de
sistemes d’informació” dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, del Grau d’
Enginyeria Informàtica, a la Universitat Oberta de Catalunya.
1.2. La Sra. Gorgori Bonet és personal funcionari de carrera i ocupa una plaça de tècnic/a
mitjà/ana d’administració especial, grup A, subgrup A2, i provisionalment un lloc de treball
de responsable d’unitat, adscrita a Projectes Europeus – Projectes Europeus i Regió del
Coneixement – Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, a jornada completa.
1.3. A l’expedient consta informe favorable de la Universitat Oberta de Catalunya en relació
amb la sol·licitud presentada per la Sra. Emma Gorgori Bonet per dur a terme la seva
activitat com a consultora (professora col·laboradora). En aquest informe, a més a més,
consta la durada del contracte de la Sra. Gorgori Bonet (fins el 18 de juliol de 2019), que la
jornada serà a temps parcial, la retribució total semestral que percebrà preveient el número
d’estudiants de l’assignatura, i que aquesta col·laboració docent es farà de forma no
presencial quedant al seu criteri l’horari per dur-la a terme.

Fonaments de dret
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI) que, de conformitat
amb la seva disposició final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions públiques
que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (en
endavant, LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC. L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de treball a l’
Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència.
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2.4. D’acord amb el calendari laboral per a l’any 2019, la jornada de treball ordinària del
personal dels Serveis Centrals de la Diputació de Tarragona es desenvoluparà en horari de
matí, amb una presència mínima obligada entre les 9.00 i les 14.00 hores, sempre que les
necessitats del servei ho permetin.
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2.5. L’article 3 de la LI estableix, però, que el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació
podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos
previstos en la Ll per a les funcions docents, i en els que per interès públic es determinin
pel Consell de Ministres i òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.
Malgrat que la LI estableix que les activitats determinades com d’interès públic han de ser
en règim laboral, la realitat existent a l’actualitat és que la prestació de serveis en l’àmbit
docent universitari moltes vegades es presta en règims diferents al laboral com sigui que es
tracta de períodes de temps determinats, motiu pel qual també s’haurien de tenir en compte
aquests altres règims com assimilables a la relació laboral quant a l’aplicació del règim d’
incompatibilitats.
En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès públic i, en cap cas,
suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels llocs i que es condiciona al
seu estricte compliment en els dos.
L’article 21.1 de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de
les condicions de treball.
L’article 14 de l'RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o l'RDI es refereix a llocs de
treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la que no superi les 30 hores setmanals.
L’article 4 de la LIC preveu que:
-1 El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei solament pot tenir un
segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès
del mateix servei públic.
...
-6 En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d'un segon
lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que són objecte del
lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si la funció docent
objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o l'activitat
que es considera principal.
...
-8 Es considera també que hi ha interès públic per a exercir un segon càrrec o
activitat si ho determina així el Consell Executiu.
-9 En els supòsits assenyalats pels apartats 6, 7 i 8, correspon al Consell Executiu
de determinar l'existència d'interès públic, que és condició necessària per a
l'atorgament de l'autorització de compatibilitat. ...”
Quant a l’interès públic d’aquesta activitat s’ha de portar a col·lació la seva normativa
específica que és la Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de
Catalunya la qual en el seu article 4.3. disposa:
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“El personal docent de la Universitat Oberta es compon de professorat propi, en
nombre i categories adequades a les necessitats docents i de recerca de la
universitat, i de personal docent col·laborador, per al qual s'han d'establir els
convenis corresponents i acords específics de col·laboració. ...”
A més a més, l'Acord GOV/47/2015, de 31 de març, pel qual s'aproven les Normes
d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya disposa en el seu
article 32:
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"La UOC, per a acomplir els seus objectius com a universitat, disposa d'una àmplia
xarxa de docents col·laboradors coordinats pel professorat.
Els docents col·laboradors assumeixen la metodologia educativa de la UOC i els
correspon principalment el paper d'orientar i acompanyar l'aprenentatge del col·lectiu
d'estudiants. Fan prestació externa de serveis mitjançant els contractes que
subscriuen amb la Universitat. La seva selecció es fa mitjançant un procés públic. ...”
Per últim, la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització
reconeix de forma expressa en el seu article 7 que les tasques de tutoria i consultoria del
personal docent col·laborador de la UOC són d’interès públic als efectes del que estableix
l'art. 4 de la LIC, sempre que no perjudiquin l'activitat principal.
A més a més, el docent col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya el podem
assimilar al professor associat referit a l’art. 4 de la LI.
En aplicació de la normativa més amunt esmentada, l'activitat que sol·licita compatibilitzar
la Sra. Gorgori Bonet té la consideració d'activitat d'interès públic i no hi ha una col·lisió
amb l'horari de l'activitat principal, ho és a temps parcial i de durada determinada.
2.6. En compliment de l’article 7 de la LI i art. 5 de la LIC, serà requisit necessari per
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat total percebuda per
ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els pressupostos generals de
l’Estat per al càrrec de director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en
règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35% per als funcionaris del grup B (ara
A2) o personal de nivell equivalent.
La suma de les retribucions que percep la Sra. Gorgori Bonet com a Responsable d’unitat a
la Diputació de Tarragona i com a consultora de la UOC no supera els límits fixats a l'art.
7.1 de la LI i 5.1 de la LIC.
2.7. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a efectes de triennis
ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a aquest últim efecte. Les pagues
extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar, només es poden percebre per
un dels llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
2.8. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les normes que
despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) i l’article 15 de l'RDI regulen la prohibició
genèrica d’autorització de compatibilitat pel personal que desenvolupi tasques que
comportin la percepció de complement específic o concepte equiparable. No obstant això, s’
excepcionen expressament les autoritzacions de compatibilitat per exercir com a professor
universitari associat de l’article 4.1 de la LI, al qual com ja s’ha dit es pot assimilar el
consultor (professor col·laborador) de la Universitat Oberta de Catalunya.
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2.9. La competència per resoldre sobre l’autorització de la compatibilitat correspon al ple de
la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc principal, de conformitat amb l’article 9 de la
LI. Tota autorització de compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat corresponent
al segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 de l’RDI.

En conseqüència,S'ACORDA:
1r. Autoritzar a la senyora Emma Gorgori Bonet la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat
de consultora (professora col·laboradora) de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una
jornada a temps parcial, fins el 18 de juliol de 2019, pels motius esmentats a l’apartat de
fonaments de dret.
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S’autoritza la compatibilitat, en el benentès que s’haurà de notificar a la Diputació de
Tarragona si l’activitat compatibilitzada finalitza o existeix qualsevol modificació respecte la
jornada, horari i/o retribucions en els termes de l’art. 7 de la LI.
En qualsevol cas, l’autorització de compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en
cas de canvi de lloc de treball o modificació de les condicions de treball que puguin tenir
repercussió directa en l’activitat autoritzada.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada de treball de
l'activitat principal.
3r. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons el cas, d’acord amb l’article 37.6.2 m) del II Pacte de condicions de personal
funcionari de la Diputació de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós
de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.
4t. Notificar-ho a la persona interessada.
5è. Comunicar-ho a la Universitat, al cap d’Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, a
Intervenció i a Gestió Econòmica i Nòmina.

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

7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL CONTRACTAT INTERINAMENT A L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA
DE TORTOSA, PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:
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Fets
1.1. Per mitjà d’acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de 26 d’octubre de 2018, es va
determinar que no corresponia a la Diputació autoritzar o denegar una sol·licitud de
compatibilitat presentada pel Sr. Marc Jordi Horne Lanau, per desenvolupar una segona
activitat a l’Escola Municipal de Música del Vendrell, amb una jornada del 60%, com sigui
que era aquest ens qui havia de resoldre la compatibilitat per ser on figurava l’activitat
principial.
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1.2. El Sr. Marc Jordi Horne Lanau sol·licita que li sigui concedida una nova compatibilitat
com a personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una segona activitat al
sector privat.
Concretament, el Sr. Horne Lanau demana la compatibilitat per a exercir per compte d’altri
com a flautista a l’empresa Music Cerimonial Nessum Dorma SLU, amb una jornada del
50%.
Així mateix, el Sr. Horne Lanau adjunta certificat de l’empresa en què es manifesta que el
Sr. Horne Lanau presta els seus serveis com a músic de cerimònies mitjançant un
contracte temporal a jornada parcial, actualment del 50%, i que la prestació dels serveis té
lloc tots els dies de la setmana llevat els dilluns i dimarts, sense sobrepassar aquest
percentatge de jornada.
D’acord amb l’informe de vida laboral que presenta, de data 25 de febrer de 2019, el seu
percentatge de jornada és del 50%. Així mateix, i d’acord amb aquest informe el Sr. Horne
Lanau va ser baixa de l’Ajuntament del Vendrell el dia 6 de febrer de 2019.
1.3. El Sr. Marc Jordi Horne Lanau és personal laboral contractat interinament com a
professor de flauta travessera per a prestar serveis a l’Escola i Conservatori de Música de
Tortosa, amb una jornada a temps parcial del 47,5%, grup A1L.
1.4. Segons informe de la Unitat de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius de l’Àrea del
SAC, de data 8 de març de 2019, que consta a l’expedient, el Sr. Horne Lanau, segons l’
horari publicat al centre fins a la data de l’emissió de l’informe, desenvolupa la seva activitat
entre els dies:

Dilluns, de 14.00 a 14.30 hores i de 15.15 a 21.00 hores
Dimarts, de 10.00 a 13.00 hores, de 15.00 a 19.00 hores, i de 19.15 a 20.15 hores.

Per tot això, i tenint en compte els horaris, s’entén que no existeix coincidència ni tampoc
conflicte d’interessos entre les dues activitats.

Fonaments de dret
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI) que, de conformitat
amb la seva disposició final primera té la consideració de “bases del règim estatutari de la
funció pública”.
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En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les Administracions Públiques
que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (en
endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
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2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
El Sr. Horne Lanau demana compatibilitzar el seu lloc de treball en la Diputació de
Tarragona amb una activitat com a flautista a l’empresa Music Cerimonial Nessum Dorma
SLU, per compte d’altri, activitat privada als efectes de la Ll, que requereix el previ
reconeixement de compatibilitat.
2.4. L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI considera que existeix relació directa
quan l’activitat a realitzar tingui a veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió,
ajut financer o control del departament, organisme, ens o empreses públiques on l’
interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel principi d’eficàcia i la
regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28
de gener de 2005) assenyalen com un dels objectius de la normativa evitar l’existència de
contactes o àrees d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin ser utilitzats en profit
particular, en perjudici de l’interès públic, o almenys del prestigi que per la seva objectivitat,
imparcialitat o independència han d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la prova
de que s’hagi produït, bastant amb aquesta coincidència i possibilitat.
En el cas de l’activitat que el Sr. Horne Lanau sol·licita compatibilitzar, no concorre aquesta
relació directa tal i com es desprèn de l'informe de la Unitat de Gestió Acadèmica dels
Centres Educatius de l’Àrea del SAC, de data 8 de març de 2019, ni existeix coincidència
horària entre les activitats.
2.5. Malgrat que l’art. 12.2 de la LI permet compatibilitzar una activitat pública a temps
parcial amb una activitat privada amb una jornada igual o superior a la meitat de la jornada
setmanal ordinària de les Administracions Públiques, s’ha de tenir en compte també la
limitació establerta a l’art. 16.1 de la LI en relació amb l’art. 16.4 de la LI.
2.6. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les normes que
despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) disposa que no es podrà autoritzar o
reconèixer la compatibilitat al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable i al retribuït per aranzel. L’apartat quart d’
aquest article preveu l’excepció per a l’exercici d’activitats privades al personal que
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desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de complement específic o
concepte equiparable de quantia no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tinguin origen en l’antiguitat.
Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim d’incompatibilitats entre el
personal al servei de les Administracions públiques en règim de jornada completa, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors.
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Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert parteix de la realitat
social existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara voluntat que el
personal al servei de les Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball
i, per tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada completa.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la repetida normativa,
com per exemple, l’increment de les contractacions a temps parcial i les jornades reduïdes
del personal laboral de l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una remuneració
suficient.
Tot i que en els supòsits de jornades de treball a temps parcial també s’hauria de tenir en
compte la limitació de l’art. 16.4 de la LI, el cert és que s’entén que la LI quan va establir
aquesta limitació ho feia pensant en jornades a temps complet i no en jornades a temps
parcial, per la qual cosa la Diputació de Tarragona, per tal de conciliar el dret de tot
treballador a rebre una remuneració suficient, ve autoritzant les peticions de compatibilitat
en els supòsits de jornades a temps parcial, complides les restants exigències de la llei,
quan la suma dels percentatges de cotització per raó de les jornades no superi el 100%, en
els supòsits de segones activitats per compte d’altri.
En el cas del Sr. Horne Lanau s’ha de considerar que la suma dels percentatges de
cotització per raó de les jornades d’ambdues activitats no supera en cap moment el 100%,
així com que l’exercici d’aquesta activitat no impedirà o menyscabarà el compliment dels
seus deures ni perjudicarà els interessos generals, al no existir contraposició d’interessos
entre el treball privat i el públic.
2.7. Segons l'article 14 de la LI la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o
declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

En conseqüència,S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Jordi Horne Lanau pels motius
esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
La compatibilitat autoritzada ho és fins la finalització del seu contracte i/o com a màxim fins
el 31 d’agost de 2019, data en què finalitza el curs escolar, en el benentès que s’haurà
també de notificar si la mateixa finalitza abans o existeix qualsevol modificació respecte la
jornada i horari.
2n. Aquesta activitat reconeguda al sector privat haurà de desenvolupar-se fora de la
jornada de treball.
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3r. El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball, així com si la suma dels percentatges de cotització per raó de la
jornada de l’activitat pública principal i l’activitat privada supera el 100%.
4t. Notificar-ho a la persona interessada.
5è. Comunicar-ho a la cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, a Gestió Acadèmica
dels Centres Educatius, a l’Àrea d’Intervenció i a la Unitat de Gestió Econòmica i Nòmina.
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6è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons el cas, d’acord amb l’article 43.6.1.n) i 43.6.2.m) del VII Conveni col·lectiu del
personal laboral de la Diputació de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text
refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5
/2015, de 30 d’octubre.

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

8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL CONTRACTADA A L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE
REUS, PER DESENVOLUPAR UNA SEGONA ACTIVITAT A L'ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE RIUDOMS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. La Sra. Maria Teresa Ollé Escoté és personal laboral contractada temporalment com a
professora de llenguatge musical a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Reus, amb una jornada del 32,5%, grup A1L.
1.2. En data 20 de febrer de 2019 ha tingut entrada en el Registre general un escrit de la
Sra. Maria Teresa Ollé Escoté en el qual sol·licita la compatibilitat com a professora de
llenguatge musical a l’Escola Municipal de Música de Riudoms.
Juntament amb la sol·licitud de compatibilitat adjunta certificat de l’Entitat Pública
Empresarial Riudoms Serveis, que pertany a l’Ajuntament de Riudoms, en el qual es posa
de manifest que és personal laboral fix, i que actualment té fixada una jornada de 15 hores
/setmanals, representant aquesta un 37,5% de la jornada del centre de treball, que és de
40 hores/setmanals.

Fonaments de dret
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2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI), que, de conformitat
amb la seva disposició final primera, té la consideració de “bases del règim estatutari de la
funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions
públiques, que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC), en tot el que no contradigui la normativa anteriorment
esmentada.
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2.2. D’acord amb l’art. 2.1.c) de la LI, aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC.
2.3. L’article 3 de la LI estableix que el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos previstos
en la Ll per a les funcions docents. En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en
raó de l’interès públic i, en cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’
horari dels llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en els dos. L’article 21.1 de
la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat resten automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de
treball.
L’article 4.2.4t paràgraf de la LI estableix que als catedràtics i professors de música que
prestin serveis en els conservatoris superiors de música i en els conservatoris professionals
de música se’ls podrà autoritzar compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector
públic cultural en els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats
paràgrafs es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin autoritzats
reglamentàriament com de prestació a temps parcial, com és en el cas que ens ocupa.
L’article 14 del RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o el RDI es refereixen a llocs
de treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la que no superi les 30 hores
setmanals.
2.4. D’acord amb la documentació presentada la Sra. Ollé Escoté desenvolupa una segona
activitat a l’Escola Municipal de Música de Riudoms com a personal de l’Entitat Pública
Empresarial Riudoms Serveis amb una jornada del 37,5%, mentre que a l’Escola i
Conservatori de Música de Reus la jornada és del 32,5%.
Segons l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, l’autorització o denegació de la compatibilitat per a
un segon lloc o activitat en el sector públic correspon a la corporació local on figuri adscrit el
lloc principal. Per aplicació de l’article 18.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, l’activitat
principal és la desenvolupada a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis, que pertany
a l’Ajuntament de Riudoms, i, per tant, li correspondria a aquesta administració autoritzar o
denegar la compatibilitat.
En conseqüència, no li correspon a la Diputació de Tarragona autoritzar o denegar la
compatibilitat demanada, atès que no exerceix en aquest ens la seva activitat principal.
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En conseqüència,S'ACORDA:
1r. Determinar que no correspon a la Diputació de Tarragona autoritzar o denegar la
compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Teresa Ollé Escoté pels motius esmentats a l’
apartat de fonaments de dret.
2n. Comunicar a la Sra. Ollé Escoté que si en el futur canvia aquesta circumstància i
segueix desenvolupant diverses activitats haurà de tornar a sol·licitar novament la
corresponent compatibilitat.
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3r. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2 m) del VII Conveni col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la
llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’
octubre.
4t. Notificar-ho a la persona interessada.
5è. Comunicar-ho a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis – Ajuntament de
Riudoms.

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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’
ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER AL MANTENIMENT
I CONTINUÏTAT DELS ENSENYAMENTS MUSICALS D’ESCOLA I CONSERVATORI DE
MÚSICA A VILA-SECA GESTIONATS PEL PATRONAT MUNICIPAL.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència al
Ciutadà, el PLE amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ...................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions ..................... 1 del diputat membre del grup polític ERC (Sr. Carles
Ribé, per estar absent de la Sala)
Vots en contra ................... 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
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1. La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Vila-seca, des de l’any 1987 han col·laborat,
mitjançant la signatura de diversos convenis, pel manteniment i continuïtat dels
ensenyaments musicals de l’Escola i Conservatori de Música gestionats pel Patronat
Municipal de Música de Vila-seca, atès el caràcter supracomarcal d’aquests
ensenyaments.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

2. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i d’acord a la disposició addicional vuitena de l’esmentada llei, tots els convenis
vigents subscrits per l’administració pública hauran d’adaptar-se al que preveu la llei. Els
que tinguin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, el termini de vigència serà de 4 anys des de la seva entrada en vigor.
Pel que fa al conveni amb l’Ajuntament de Vila-seca el termini acaba el dia 1 d’octubre de
2019. I per tant és procedent adaptar aquest conveni a la llei 40/2015.
3. L’Ajuntament de Vila-seca ha manifestat la voluntat de continuar disposant de la
col·laboració de la Diputació, mitjançant la signatura d’un conveni, per tal de possibilitar la
continuïtat d’aquests ensenyaments, que es consideren de caràcter supramunicipal, ja que
donen servei a un alumnat procedent, no tant sols del municipi de Vila-seca, sinó que en
una proporció de més del 50% procedeixen de diverses comarques de la demarcació de
Tarragona. Percentatge que es manté en cada curs escolar, amb poques variacions.
4. La Diputació de Tarragona té la voluntat de continuar col·laborant amb l’Ajuntament de
Vila-seca pels ensenyaments, tant de l’Escola de Música, com del Conservatori, tenint en
compte, que és l’únic conservatori de grau professional de titularitat municipal de la
demarcació, a part dels de la Diputació, els quals es troben en el seu màxim de capacitat i
no poden assumir més alumnat que el que tenen actualment.
5. Les despeses corresponents a l'aportació anual que farà la Diputació de Tarragona,
derivada del conveni, així com el nombre d'anys previstos de vigència, superen els
percentatges i les anualitats establerts a l'art. 174.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals. En aquest cas s'han de mantenir els imports de la subvenció per a totes les
anualitats de vigència del conveni, que seran 4, prorrogables 4 anys més per acord exprés
de les parts. Per tant, correspon aplicar l'article 174.5 del mateix text legal i per tal que sigui
el Ple de la Diputació qui l'autoritzi expressament.
6. Per aquest motiu, ambdues administracions acorden la signatura d’un conveni de
col·laboració per dur a terme les activitats esmentades que es consideren d’interès per la
demarcació.

Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms
5. Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
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8. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions

En conseqüència,S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament
de Vila-seca pels ensenyaments musicals de l’Escola i Conservatori de Música gestionats
pel Patronat Municipal de Música de Vila-seca.
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Segon.- Aprovar l’aportació de 527.456 euros a l’Ajuntament de Vila-seca pels
ensenyaments musicals de l’Escola i Conservatori de Música gestionats pel Patronat
Municipal de Música de Vila-seca. Aquesta aportació es farà efectiva per trimestres per una
quantitat igual cada trimestre i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 2010-324-46200
del pressupost anual vigent.
Aquesta aportació s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions que figuren en el
conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació d’aquest acord no manifesta expressament el contrari. En
qualsevol cas, la signatura del conveni regulador per part del representant legal del
beneficiari és una manifestació fefaent de l’acceptació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les aportacions econòmiques
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació per a la signatura del conveni, per la
designació dels membres de la Diputació que formaran part de la comissió de seguiment i
per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l'acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar l’acord a l'interessat i comunicar-ho a Intervenció.

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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’
ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
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10. PROPOSTA D'ADHESIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LA DECLARACIÓ
DE SANT FRUITÓS DEL BAGES. LES CIUTATS I ELS POBLES DAVANT EL REPTE DE
L’AGENDA 2030.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència
Municipal, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
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1. És objectiu de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla estratègic 20152019, concretament en l’àrea estratègica de Municipis i territoris sostenibles, línia de
preservació de la Salut i la Natura, impulsar una política ambiental sostenible, i entre
d’altres, col·laborar amb els ajuntaments en projectes que tinguin com a objectiu la
millora de l’eficiència en l’ús de l’energia i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
2. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 de març de 2013, va
acordar, formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb el
compromís de promoure l’avanç dels municipis de la demarcació de Tarragona cap
al desenvolupament sostenible, aprovar els seus estatuts i col·laborar amb la Xarxa.
3. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol renovar el compromís local pel
Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030.
4. En data 20 de febrer de 2019 s’ha celebrat a la ciutat de Sant Fruitós del Bages, la
19ena Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. S’ha escollit
la temàtica d’establir l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
com a marc de referència dels programes i accions impulsades des del món local.
5. L'Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha instat els
membres d'aquesta organització a aprovar la Declaració de Sant Fruitós del Bages
en els respectius plens municipals i a notificar l’acord a la presidència de la Xarxa.

6. Els acords de la Declaració de Sant Fruitós del Bages de ratificació del compromís
local per avançar cap a un desenvolupament sostenible propugnen: 1) Assumir l’
Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació de les
ciutats i els pobles per al proper decenni; 2) Instar els membres de la Xarxa a
concebre l’Agenda 2030 com l’eix vertebrador de les temàtiques i l’estructura de
funcionament de la Xarxa; 3) fer valer la localització dels ODS en el si de les ciutats i
els pobles; 4) difondre les experiències de localització dels membres de la Xarxa; 5)
Promoure accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la localització de l’
Agenda 2030; i 6) situar les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les
accions liderades per la Xarxa, promovent la pau i reforçant el treball en partenariat.

Fonaments de dret
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1. La Diputació de Tarragona subscriu aquesta declaració en el marc de les competències
establertes en l’art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i
els articles 91 i 92 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. La integració de la Diputació de Tarragona en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, amb el compromís de promoure l’avanç dels municipis de la demarcació de
Tarragona cap al desenvolupament sostenible (acord de Ple de data 1 de març de 2013 de
la Diputació de Tarragona); i el caràcter d’entitat Coordinadora Territorial del Pacte d’
Alcaldes i Alcaldesses, per acord de Ple de 27 de setembre del 2013.
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3. El Pla estratègic 2015-2019 de Diputació de Tarragona, concretament en l’àrea
estratègica de Municipis i territoris sostenibles, mitjançant la línia estratègica de preservació
de la Salut i la Natura: "impulsar una política ambiental sostenible".

En conseqüència,S'ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la Declaració de Sant Fruitós del Bages, "Les ciutats i pobles davant
el repte de l’Agenda 2030", tal i com es descriu a continuació:
“DECLARACIÓ DE SANT FRUITÓS DEL BAGES, les ciutats i pobles davant el repte de l’
Agenda 2030.
El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible. El document dissenya l’acció global fins al 2030 i,
conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta per assolir una meta
comuna: el desenvolupament mundial sostenible.
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —que contempla les tres cares
del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. És d’aplicació
universal i es desplega mitjançant una bateria de 17 objectius de desenvolupament
sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de
la lluita contra la pobresa, la injustícia, la desigualtat i el canvi climàtic, fins a la promoció de
l’educació, la salut, la pau i la sostenibilitat. Cada ODS es desplega en un seguit de fites,
169 en conjunt, que dibuixen el camí a seguir.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat comparteix aquesta visió del
desenvolupament sostenible que va més enllà de la visió ambiental i que esdevé l’eix
integrador i transversal que ha de dotar de major coherència les polítiques públiques locals,
fent-les multidimensionals, universals, integrals, inclusives, mesurables i, sobretot, que no
deixin ningú enrere.
En aquest mandat, la Xarxa ha donat resposta a les tres dimensions de la sostenibilitat a
través de la seva estructura de funcionament i dels temes tractats i ha promogut l’abordatge
transversal de molts àmbits de la gestió local: dels horts socials i la pobresa energètica a l’
educació ambiental com a eina de cohesió social; i de l’economia circular a l’adaptació al
canvi climàtic, sempre amb les persones i la qualitat de vida com a centre de les polítiques
locals, creant aliances entre governs locals, sector privat i societat civil.
La Xarxa ha difós a bastament els objectius de desenvolupament sostenible i ha demostrat
el seu potencial de localització per part de les ciutats i els pobles.
Però l’Agenda 2030 demanda anar un pas més enllà i superar actuacions sectorials, i
considerar qualsevol política pública local des de les ulleres de cadascun dels 17 objectius
de forma conjunta i universal.
És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM:
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ASSUMIR l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació de
les ciutats i els pobles per al proper decenni, ja que els governs locals són al centre de l’
Agenda i tots els ODS tenen fites que apel·len directament a les responsabilitats locals.
INSTAR als i les representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat durant
el proper mandat que l’Agenda 2030 sigui l’eix vertebrador de les temàtiques i l’estructura
de funcionament de la Xarxa.
FER VALER la localització dels ODS en el si de les ciutats i els pobles. La localització és el
procés a través del qual es tradueixen les fites a nivell local en el compliment de l’Agenda, i
que inclou des de la definició dels objectius, la incidència i la sensibilització, fins a la
implementació i l’ús d’indicadors per avaluar el procés mateix. Localitzar no comporta un
canvi radical, sinó una oportunitat per reorientar les prioritats i les polítiques locals i
demostrar el rol dels municipis en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a
nivell nacional i global.
DIFONDRE les experiències de localització dels membres de la Xarxa a través del seus
mitjans de comunicació, per mostrar el potencial transformador de la localització dels ODS i
proporcionar exemples a replicar per part d’altres ciutats i pobles.
PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la localització de l’
Agenda 2030.
SITUAR les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les accions liderades per
la Xarxa, promovent la pau i reforçant el treball en partenariat. Sols no avançarem."
Segon.- Acceptar el contingut de la Declaració de Sant Fruitós del Bages, les ciutats i
pobles davant el repte de l’Agenda 2030.
Tercer.- Notificar aquest acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS
GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
11. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DEL SR. EDOUARD-ANTOINE FLORIN PASCUAL.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies.
D’entrada, celebrar que aquest bon senyor hagi triat una administració pública i no altres
institucions per donar aquest immoble.
Nosaltres a la comissió vam proposar que es fes una cessió d’ús a l’Ajuntament de
Tarragona, que és qui acaba fent atenció social, que és una de les condicions que va posar
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aquest senyor. Entenem que la Diputació de Tarragona no té un departament de serveis
socials, per tant no hi pot posar persones o dones que hagin patit maltractaments, de
violència masclista, o famílies en situació de vulnerabilitat. I en canvi, l’Ajuntament de
Tarragona sí. Per tant, nosaltres demanàvem que es fes una cessió. No va ser possible.
Per tant, el que farem és abstenir-nos en aquest punt.”
President:
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“Hi ha una cosa que se’n diu la voluntat del testador. I aquesta normalment s’acostuma a
respectar. Per tant, no li dic pas que no sigui possible interpretar les coses, però en
qualsevol cas sempre que s’ajustin a la voluntat de la persona que les ha deixat. Haurem
de llegir amb atenció, com ja s’haurà fet, la voluntat de la persona que deixa aquesta
herència i en funció d’això prendre les determinacions que s’escaiguin en dret.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals,
Contractació i Expropiacions, el PLE amb el resultat de votacions que s'indica acorda el
següent:
Vots a favor ................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
1. La Diputació de Tarragona ha tingut coneixement, a través del Notari de Tarragona Sr.
Valiente i del Notari de Madrid Sr. Leal, que el Sr. Edouard-Antoine Florin, en el seu últim
testament atorgat a Espanya, va instituir hereva universal dels béns a Espanya a la
Diputació de Tarragona, perquè els destinés a les finalitats benèfiques que en la disposició
d'última voluntat indicava.
2. El Sr. Edouard-Antoine Florin, en testament autoritzat pel Notari de Tarragona Sr. Jesus
J. Royo-Zurita Muñoz, el 4 de gener de 1990, va instituir hereva de tots els seus béns
situats a España, presents i futurs, a la Diputació de Tarragona. A més, va establir que es
destinés els béns heretats a finalitats benèfiques d’assistència i acolliment de nens orfes,
abandonats o desvalguts, pel que fa a la meitat de l’herència, i d’assistència i acolliment de
nens deficients mentals, pel que fa a la restant meitat de l’herència.
3. La Sra. Olga Berta San Martín Pascual, la Sra. María del Carmen Castillo San Martín i el
Sr. Juan Andrés Castillo San Martín, van atorgar Acta de dipòsit i requeriment a Madrid, en
data 27 d’octubre de 2016 davant del notari, Sr. Emilio Leal Labrador, constituint dipòsit de
188.286,38€, a disposició dels hereus del Sr. Florin, d’acord amb el testament indicat, és a
dir, a favor de la Diputació de Tarragona, amb els fins establerts en el testament del Sr.
Florin, l’esmentat dipòsit va ser ingressat, al compte número ES32
20805603113040023756 d’ABANCA, a nom del Notari Sr. Emilio Leal Labrador.
4. En l’acta citada en el fet tercer es va adjuntar una carta escrita a Madrid, el 27 d’octubre
de 2016, dels requirents de l’acta, és a dir, de la Sra. Olga Berta San Martín Pascual, la
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Sra. María del Carmen Castillo San Martín i el Sr. Juan Andrés Castillo San Martín, en la
qual es fa menció que el Sr. Edouard-Antoine Florin, a data del seu traspàs, disposava dels
següents béns a Espanya:
Immoble a Tarragona pis 4art D bloc núm. 1 de la urbanització Parc Riu Clar inscrit
en el Registre de la Propietat núm. 3 de Tarragona, amb les inscripcions Volum
1568, Llibre 31, Foli 27, finca número 3135, codi de registre únic: 43018000272773.
Dipòsit a la Notaria del Sr. Emilio Leal Labrador, d’un import de 188.286,38€, indicat
en el fet número 3.
Compte bancari del Banc Popular ES21 00750844110653000195 amb saldo
conegut de 2.809,70€.
Compte bancari del Banc Popular ES16 00750844120730001455 amb saldo, a data
del traspàs del Sr. Florin, de 1.524,56€.
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Fonaments de dret
1. L’article 206.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l'acceptació d'herència s'entén que és a benefici
d'inventari.
2. L’art. 31 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d'octubre, estableix que per a l'adquisició de béns a títol lucratiu que comportin l'assumpció
d'una condició, una càrrega o un gravamen onerós cal l'acceptació expressa del ple.

En conseqüència,S'ACORDA:
1. Acceptar, a benefici d’inventari, l’herència del Sr. Edouard-Antoine Florin.
2. Determinar, que en principi i sense perjudici de continuar en la investigació del
patrimoni del causant, aquest està constituït pels béns esmentats en el fet número 4.
3. Comunicar al Notari de Madrid Sr. Emilio Leal Labrador l’acceptació d’herència, a fi i
efecte de que efectuï transferència del dipòsit de 188.286,38€ a la Diputació de
Tarragona, compte ES58-0182-5634-1102-0151-6379.
4. Elevar a escriptura pública l’acceptació de l’herència, pel que fa a l’immoble indicat
en el fet número 4, com a conseqüència de la investigació.
5. Rectificar l’Inventari General de béns, com a conseqüència de l’adquisició de l’
immoble esmentat i dels que resultin de la investigació per estar integrats en l’
herència.
6. Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció dels immobles esmentats.
7. Sol·licitar al Cadastre el canvi de titularitat dels immobles esmentats.
8. Comunicar aquesta resolució a Intervenció i a Tresoreria.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I
ECONOMIA
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12. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte del decret de presidència núm. 2019-0000644, de data 28 de febrer de
2019, d'aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació 2018:
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"Fets
De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (des d’ara RDL 2
/2004) i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (des d’ara RD500/90) s’ha
confeccionat la Liquidació del Pressupost de la Corporació de la Diputació de Tarragona de
l’exercici 2018.
Tenint en compte que els esmentats articles del RDL 2/2004 estableixen que les
corporacions locals, abans del dia 1 de març de l’exercici següent, hauran de confeccionar
la liquidació del pressupost, i que la seva aprovació correspon al president de la
Corporació, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Vist l’informe d’Intervenció i la documentació comptable presentada que acredita les xifres i
resultats comptables de la liquidació del pressupost de 2018.

Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
RESOLC:
Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost de la Corporació, amb els detalls
següents:
1- PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial

129.860.000,00

Modificacions

137.919.167,31

PRESSUPOST DEFINITIU

267.779.167,31

Autoritzacions

220.442.092,61

Disposicions

211.298.474,17

Obligacions reconegudes

126.381.123,78
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Pagaments ordenats

114.941.016,50

Pagaments efectius

114.890.433,49

2- PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial

129.860.000,00

Modificacions

137.919.167,31

PRESSUPOST DEFINITIU

267.779.167,31

Drets reconeguts

142.190.721,16

Drets anul·lats
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Drets cancel·lats

1.897.633,68
0,00

Drets reconeguts nets

140.293.087,48

Recaptació neta

137.838.931,89

3- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
Amb un import de 3.819.425,23 euros, de conformitat amb l’art.101.2 del RD 500/90, estan
integrats per:
Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici pendents de cobrament

2.454.155,59

Drets pressupostaris reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament

397.972,38

Drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries

967.297,26

TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

3.819.425,23

4- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
Amb un import de 16.262.348,02 euros de conformitat amb l’art 101.3 del RD 500/90, estan
integrades per:
Obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pendents de pagament
Obligacions pressupostàries reconegudes en exercicis anteriors pendents de
pagament
Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries
TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

11.490.690,29
759.578,81
4.012.078,92
16.262.348,02

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

54.309,01

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)

786.020,09

TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

731.711,08

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari de l’exercici,
determina un superàvit de finançament, segons estat financer que figura a continuació:
Drets reconeguts nets

140.293.087,48

Obligacions reconegudes netes

126.381.123,78
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Resultat pressupostari

13.911.963,70

Desviacions negatives de finançament (+)

1.292.211,25

Desviacions positives de finançament (-)

6.212.942,15

Despeses finançades amb romanent de Tresoreria

47.083.084,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

56.074.316,94

7- ROMANENTS DE CRÈDIT
Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit no afectats al
compliment d’obligacions són els següents:
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Romanents compromesos

84.917.350,39

Romanents autoritzats

9.143.618,44

Romanents de crèdit retinguts

2.484.585,06

Romanents de crèdit no disponibles

4.500.000,00

Romanents de crèdit disponibles
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT

40.352.489,64
141.398.043,53

8- ROMANENT DE TRESORERIA
De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90, l’estat financer del
romanent líquid de tresoreria és el següent:
8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici
8.2 Drets pendents de cobrament a final de l'exercici
8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici
8.4 Partides pendents d'aplicació
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

166.237.470,10
3.819.425,23
16.262.348,02
731.711,08
154.526.258,39

8.5 Saldos de dubtós cobrament

583.183,77

8.6 Excés de finançament afectat

53.918,01

III. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-5-6)

153.889.156,61

Segon. Aprovar les Baixes de drets reconeguts realitzats pendents de cobrament per
import de 186.730,04 euros, d’acord amb el següent detall:
Baixes per errors materials
Baixes per duplicitat
Baixes de drets declarats incobrables per Decret de BASE- Gestió d'Ingressos
Baixes per altres causes
TOTAL

219,75 €
170.445,89 €
3.281,91€
12.782,49 €
186.730,04 €

"

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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13. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte del decret de presidència núm. 2019-0000732, de data 7 de març de 2019,
d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 d'incorporació de romanents de la
Corporació, exercici 2019:
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"Fets
1. Per decret de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del pressupost de la
Corporació de l’exercici 2018, resultant-ne un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 153.889.156,61 €.
2 L’article 182.1 del RDL 2/2004 i l’article 47.1 del RD 500/90 estableixen que poden
incorporar-se als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici
immediat següent, sempre que existeixin suficients recursos financers:

a. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de
crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre
de l’exercici.
b. Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176 d’
aquesta llei.
c. Els crèdits per operacions de capital.
d. Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.

3. L’article 182.3 del RDL 2/2004 i l’article 47.5 del RD 500/90 disposen que els crèdits que
emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament,
amb l’excepció de què es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar amb l’execució
de la despesa, o que sigui impossible la seva realització.
4. D’acord amb la base 15 de les Bases d’Execució del Pressupost es poden incorporar al
Pressupost de l’exercici els romanents de crèdit no utilitzats, provinents del pressupost de l’
exercici anterior, descrits a l’article 182 del RDL 2/2004 i l’article 47 del RD 500/90. La
incorporació de romanents de crèdit ha de ser aprovada pel president de la corporació,
preferentment de forma simultània a la liquidació del pressupost de l’exercici.
Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la
Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.
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Resolc
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de la Corporació de l’exercici
2019 d’incorporació de romanents de crèdit per import de 119.415.803,76 €, a l’empara de l’
article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals:
Romanent per incorporació voluntària: 112.822.011,88 €
Romanent per incorporació obligatòria: 6.593.791,88 €
Provinent de les següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018:
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Org

Prog

Econòmic

Descripció aplicació pressupostària
ASSIGNACIÓ
POLÍTICS

FUNCIONAMENT

GRUPS

Incorporar

0000

912

48900

88.283,33

1000

920

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1010

132

72000

SN COS GUÀRDIA CIVIL PER SERVEIS ALS
MUNICIPIS

50.000,00

1010

133

76284

SN
AJUNTAMENT
DEL
APARCAMENT DISSUASSORI

20.000,00

1010

135

76254

SN AJUNTAMENT DEL PAÜLS. MILLORA
DE CAMÍ D'EVAQUACIÓ

70.000,00

1010

160

SN AJUNTAMENT VENDRELL. OBRES
76221 REPOSICIÓ COL.ECTORS CLAVEGUERAM
MALMESOS

380.000,00

1010

161

76279

SN
AJUNTAMENT
DE
BOTARELL.
EQUIPAMENTS SERVEI AIGUA POTABLE

20.000,00

1010

231

76231

SN AJUNTAMENT RIBA-ROJA
MILLORES LLAR DE JUBILATS

50.000,00

1010

323

PROG. EXTR. SUPORT ALS CENTRES DE
46200 TITULARITAT MPAL. DEL 1R. CICLE
D'EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES RURA

4.437.052,99

1010

323

46243

SN AJUNTAMENT SANT JAUME D'ENVEJA.
MILLORA LAVABOS ESCOLA

25.000,00

1010

326

46502

SN CONSELLS COMARCALS. PROGRAMA
MOBILITAT

270.000,00

1010

342

SN
AJUNTAMENT
76221 SUBSEUS
DELS
MEDITERRÀNIA

1010

342

SN AJUNT. DELTEBRE. POSADA A PUNT
76225 INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS. SECTORS 2, 3 I 4. FASE II

150.000,00

1010

342

SN AJUNTAMENT DE DELTEBRE. POSADA
76225 A PUNT DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS. FASE I

250.000,00

1010

342

SN
AJUNTAMENT
76239 SUBSEUS
DELS
MEDITERRÀNIA

1010

342

76243

SN AJUNTAMENT DE VILA-SECA SUBSEUS
DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA

1.180.839,00

1010

342

76244

SN AJUNTAMENT D'ALTAFULLA SUBSEUS
DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA

114.437,12

12.281,50

MASROIG

D'EBRE,

DEL
VENDRELL
JOCS
DE
LA

DE
CONSTANTÍ
JOCS
DE
LA

798.074,36

96.731,27
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1010

342

76245 SN AJUNTAMENT DE SALOU SUBSEUS
DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA

1010

342

76248

SN AJ.EL MORELL SUBSEUS DELS JOCS
DE LA MEDITERRÀNEA

24.181,85

1010

342

76249

SN AJ. TORREDEMBARRA SUBSEUS DELS
JOCS DE LA MEDITERRÀNEA

24.200,00

1010

342

76274

SN AJUNTAMENT BELLVEI. REPARACIONS
POLIESPORTIVES FASE II

25.000,00

1010

442

76292

SN AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE,
CONSTRUCCIÓ D'UN PORT FLUVIAL

60.000,00

1010

454

46200

SUBVENCIÓ
PER
DANYS
INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

1010

492

46502

CONVENI MARC CONSELL COMARCALS PLATAFORMA ACTIO

1010

920

22602 MATERIAL INFORMATIU OBRES

1010

920

46248

SN AJUNTAMENT DE SALOU ESTUDI DE
RECURSOS HUMANS

67.000,00

1010

920

46249

SN AJUNTAMENT DE CALAFELL ESTUDI
RECURSOS HUMANS

55.000,00

1010

920

48112

SN COL·LEGI D'ARQUITECTES. FORMACIÓ
TÈCNICS MUNICIPALS

12.000,00

1010

920

76270

SN AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL
CAMP. ASCENSOR ADAPTAT

30.000,00

1010

923

45108

SN INSTITUT CARTOGRÀFIC CATALUNYA,
MAPA MUNICIPAL

117.375,06

1010

923

64000

CONVENI
INSTITUT
CATALUNYA

1010

923

64000

CONVENI INSTITUT CARTOGRÀFIC DE
CATALUNYA

1.936,19

1010

933

76287

SN AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE.
MILLORES ESPAIS MUNICIPALS

50.000,00

1010

942

46201 PROGRAMA AJUDES EXCEPCIONALS

470.261,32

1010

942

46202 PROGRAMA SUBVENCIÓ INTERESSOS

150.085,34

1010

942

46217

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017 DESPESES
CORRENTS

150.000,00

1010

942

46218

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018. DESPESES
CORRENTS

4.340.498,44

1010

942

76200 AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ

996.134,51

1010

942

76201 FEDER

311.192,91

1010

942

76204

1010

942

76212 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016

1010

942

76217

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2017

1010

942

76218

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76233

SN
AJUNTAMENTMÓRA
D'EBRE.
REHABILITACIÓ PLAÇA DE L'ESTRELLA

1010

942

76247

SN
AJUNTAMENT
DE
DESPERFECTES VIA PÚBLICA

1010

942

76267

SN AJUNTAMENT DE GODALL. MILLORES
INFRAESTRUCTURES

EN

150.541,13

6.965,00
100.000,00
82.749,46

CARTOGRÀFIC

PEXI-PORGRAMES
OBRES
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

I

21.914,68

2.652.966,59
436.775,75

VALLS.

16.482.098,76
14.984.883,92
60.000,00
100.000,00
50.000,00
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1010

942

76268

SN AJUNTAMENT SANT JAUME D'ENVEJA.
PANTALÀ ESPORTS FLUVIALS

50.000,00

1010

942

76270

SN AJUNTAMENT BORGES DEL CAMP.
ADEQUACIÓ ACCÉS A EDAR

50.000,00

1010

942

76275

SN
AJUNTAMENT
RIUDOMS.
EMBOCAMENT BARRANC DEL PORTAL

40.000,00

1010

942

76286

SN AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES
ACTUACIONS URGENTS AL MUNICIPI

92.000,00

1010

942

76293

SN
AJUNTAMENT
DE
SENAN.
ACTUACIONS URGENTS AL MUNICIPI

12.000,00

1010

942

76295

SN
AJUNTAMENT
SANTA
OLIVA.
SUBSTITUCIÓ COBERTA CAL SABATER

30.000,00

1010

942

76296

SN
AJUNTAMENT
DE
GINESTAR.
REHABILITACIÓ ANTIC ABOCADOR

30.000,00

1010

943

PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS
46200 CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL
DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

142.712,50

1010

943

46500

CONVENI CONSELLS COMARCALS PER
FUNCIONAMENT

390.147,02

1010

943

46500 SN C. COMARCALS PER FUNCIONAMENT

1010

943

76500

CONVENI
CONSELLS
PROGRAMES INVERSIONS

1010

943

76500

SN CONSELLS COMARCALS PROGRAMES
INVERSIONS

1.118.632,81

1010

1522

PROGRAMA
SUBVENCIONS
76200 AJUNTAMENTS PER INVERSIONS EN
HABITATGES MUNICIPALS

300.000,00

1010

1522

SN AJ. BARBERÀ DE LA CONCA PER
76250 OBRES FASE III D'ESTABILITZACIÓ DEL
SUBSÒL

162.195,00

1010

1532

76236

SN
AJUNTAMENT
DE
CUNIT.
PAVIMENTACIÓ APARCAMENT ESTACIÓ

19.852,63

1010

4910

76200

PLA ESPECÍFIC DE XARXES BÀSIQUES I
INFORMÀTICA PEXI

1.799.991,87

1014

151

22799 REDACCIÓ PROJECTES D'ARQUITECTURA

13.709,00

1014

151

63900 EQUIPAMENT TÈCNIC ARQUITECTURA

1.356,67

1020

920

22606 ORGANITZACIÓ PROGRAMES FORMACIÓ

5.445,00

1200

133

76263

1200

150

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1200

150

22799 REDACCIÓ DE PROJECTES D'ENGINYERIA

1200

150

22799 REDACCIÓ DE PROJECTES ENGINYERIA

1200

150

63900 EQUIPAMENT TÈCNIC ENGINYERIA

41.571,18

1200

151

SN UAB. INVENTARI DE DÈFICIT DE
45109 SERVEIS EN LES URBANITZACIONS DE LA
COMARCA BAIX PENEDÈS

10.000,00

1200

151

76203

PROGRAMA
MUNICIPAL

1200

165

76273

SN AJUNTAMENT DE MASDENVERGE.
MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC

COMARCALS

SN
AJUNTAMENT
CORNUDELLA.
ESTACIONAMENTS A SIURANA

AJUTS

PLANEJAMENT

100.981,44
962.630,89

100.000,00
249.896,99
79.662,46
9.233,00

34.729,85
45.000,00
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1200

165

76276 SN AJUNTAMENT DE BRÀFIM. OBRES
D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PISCINA
MUNICIPAL

1200

165

76277

SN
AJUNTAMENT
DE
MILLORES A L'ENLLUMENTAT

1200

165

76278

SN AJUNTAMENT DE XERTA. MILLORES A
L'ENLLUMENAT

1200

170

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

186.486,41

1200

170

SN AJUNTAMENT DELTEBRE. OBRES
76225 EXECUCIÓ PARC FLUVIAL DEL DELTA. 1ª
FASE

100.000,00

1200

171

46702

SN CONSORCI SERRA DE LLABERIA.
PREVENCIÓ INCENDIS

12.000,00

1200

172

APORTACIÓ
CONSERVACIÓ
I
21000 MANTENIMENT ALBEREDA DE SANTES
CREUS

1.294,70

1200

172

46200 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

1200

172

46205

SN AJUNTAMENT DE FLIX. RESERVA
NATURAL SEBES

25.000,00

1200

172

46230

SN
AJUNTAMENT
D'AIGUAMÚRCIA.
RESIDUS I VIGILÀNCIA ALBEREDA

3.100,00

1200

172

46237

SN AJUNTAMENT DEL MONTMELL. ÀREA
RECREATIVA

8.659,58

1200

172

46511

SN
C.C.
CONCA
DE
BARBERÀ.
SENYALITZACIÓ 112 ESPAIS NATURALS

6.000,00

1200

172

SN CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
46709 FORESTAL DE CATALUNYA. BIOMASSA
FORESTAL.

18.000,00

1200

172

48000 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS ADFs

16.739,03

1200

172

48113

SN PARC NATURAL DE LA SERRA DEL
MONTSANT. ESTUDI SOMERETA FASE III

6.000,00

1200

172

48117

SN UNIÓ DE
AMBIENTAL

1200

172

48118

APORTACIÓ
PARC
MONTSANT. CORRENT

1200

172

APORTACIÓ AL PARATGE NATURAL
48119 D'INTERÈS NACIONAL DE POBLET.
CORRENT

15.000,00

1200

172

48166

SN FUNDACIÓ PAU COSTA PREVENCIÓ
D'INCENDIS

6.000,00

1200

172

48166

SN FUNDACIÓ PAU COSTA. EDUCACIÓ
AMBIENTAL CONTRA INCENDIS

6.000,00

1200

172

48908

SN ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL
SÍNIA. CUSTÒDIA DEL TERRITORI

6.000,00

1200

172

SN
CENTRE
DE
RECUPERACIÓ
48967 D'ANIMALS MARINS CRAM. SUPORT
MUNICIPALS I SENSIBILITZACIÓ

7.500,00

1200

172

48976 APORTACIÓ PARC NATURAL DELS PORTS

15.000,00

1200

172

76271

1200

172

78000 APORTACIÓ PARC NATURAL DEL DELTA

1200

231

48169

PAGESOS.

CASERES.

DEL

LA

SN
AJUNTAMENT
DE
TIVISSA.
RECUPERACIÓ ESPAIS FORESTALS

SN
ASSOCIACIÓ
MALALTS
PARKINSON. ACTIVITATS

25.000,00
25.000,00

209.000,75

EDUCACIÓ

NATURAL

30.000,00

DE

25.000,00
15.000,00

30.000,00
15.000,00
8.000,00
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1200

SN ASSOCIACIÓ FAMÍLIES PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I DEL
DESENVOLUPAMENT COMARCA MONTSIÀ

231

78033

1200

241

SUBVENCIONS
ENTITATS
PER
ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS AMB
48000
COL·LECTIUS RISC EXCLUSIÓ SOCIAL (OS
LA CAIXA

350.000,00

1200

241

48197

CONVENI COL.LABORACIÓ FUNDACIÓ
BANCÀRIA LA CAIXA I DIPUTACIÓ TGN

175.000,00

1200

311

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1200

311

SN
UNIVERSITAT
AUTÒNOMA
DE
BARCELONA XARXA AEROBIOLÒGICA DE
45100
CATALUNYA.
POL.LEN
I
ESPORES
ATMOSFÈRC

15.000,00

1200

311

SN UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
45101 EQUIPAMENT I GESTIÓ D'UN CENTRE DE
SIMULACIÓ

63.000,00

1200

311

SN UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
45101 EQUIPAMENT I GESTIÓ D'UN CENTRE DE
SIMULACIÓ

60.000,00

1200

311

46211

SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP ZONES DE
BANYS PISCINES I PLATGES

522.684,47

1200

311

46213

SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP AIGUA DE
CONSUM HUMÀ: MANTENIMENT

364.426,17

1200

311

46214

SUBVENCIONS
PROTECCIÓ
PERIDOMÈSTICS I PLAGUES

506.445,79

1200

311

46700 SN COPATE MOSQUITS

1200

311

46701 SN COPATE MOSCA NEGRA

1200

311

SN
ASSOCIACIÓ
PROVINCIAL
48183 LARINGECTOMITZATS CAMPANYA
SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

1200

311

48900

AJUTS
ENTITATS
PROTECTORES
D'ANIMALS SENSE NUCLI ZOOLÒGIC

24.993,47

1200

311

48901

AJUTS
ENTITATS
PROTECTORES
D'ANIMALS AMB NUCLI ZOOLÒGIC

115.450,00

1200

311

48904

SN LLIGA CONTRA EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓ

1200

311

48905

SN FUNDACIO CATALANA
PROGRAMA ORDAGO

1200

311

48906 SN FUNDACIÓ THAO NUTRICIÓ INFANTIL

22.664,11

1200

311

SN FUNDACIÓ LLIGA INVESTIGACIÓ I
48951 PREVENCIÓ DEL CÀNCER FUNCA.
CRIBATGE CÀNCER DE CÒLON

45.000,00

1200

311

48961

SN FEDERACIÓ
CATALUNYA

1200

311

75101

SN CENTRE DE SIMULACIÓ - ADQUISICIÓ
D'UN ROBOT PEDIÀTRIC

20.000,00

1200

311

76200

SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP AIGUA DE
CONSUM HUMÀ: INVERSIONS

15.184,28

1200

312

76200

INVERSIONS I MILLORES CONSULTORIS
MÈDICS

193.469,08

1200

312

78900

SN CREU ROJA. TELEASSISTÈNCIA I
BANC DE SUPORT

80.000,00

SALUT

20.000,00

126.626,36

SP

50.000,00
100.000,00
DE
DE

CÀNCER.
ESPLAI.

MENTAL

DE

1.868,12

30.000,00
25.000,00

25.000,00
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1200

336

22602 PLA DE COMUNICACIÓ
BARONIA ESCORNALBOU

OPERACIÓ

1200

336

22706

ESTUDIS INTERPRETACIÓ
ESCORNALBOU

ELEMENTS

1200

336

22706

REDACCIÓ
PROJECTES
BARONIA ESCORNALBOU

OPRACIÓ

1200

336

22799

REDACCIÓ
PROJECTES
BARONIA ESCORNALBOU

1200

336

60902

OBRES
PROJECTE
BARONIA ESCORNALBOU

1200

336

RESTAURACIÓ
I
CONSOLIDACIÓ
61900 ELEMENTS
PATRIMONIALS
ENTORN
CASTELL D'ESCORNALBOU

80.140,79

1200

336

RESTAURACIÓ
I
CONSOLIDACIÓ
61900 ELEMENTS
PATRIMONIALS
ENTORN
CASTELL ESCORNALBOU

96.802,82

1200

336

ABASTASMENT D'AIGUA I ORDENACIÓ
61901 ENTORN NATURAL I PATRIMONIAL
CASTELL D'ESCORNALBOU

479.155,08

1200

336

ACTUACIONS ESPAI CULTURAL CASTELL61903 M O N E S T I R
SANT
MIQUEL
D'ESCORNALBOU

1.650.000,00

1200

415

SN
FEDERACIÓ
TERRITORIAL
DE
48965 PESCADORS DE TARRAGONA. ATURADA
BIOLÒGICA - RESIDUS

24.000,00

1200

415

SN
FEDERACIÓ
TERRITORIAL
DE
48965 PESCADORS DE TARRAGONA. ATURADA
BIOLÒGICA - RESIDUS

27.000,00

1200

419

46247

SN AJUNTAMENT DE REUS. CENTRE
DESENVOLUPAMENT DE L'OLI CDO

10.000,00

1200

419

46702

SN AJUNTAMENT DE REUS. CENTRE
DESENVOLUPAMENT DE L'OLI CDO

10.000,00

1200

419

48901

SN JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE
CATALUNYA JARC. DINAMITZACIÓ RURAL

8.000,00

1200

425

22602

PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIO XARXA
CALOR PROXIMITAT

61.491,55

1200

425

22602

PLA DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ XARXA
CALOR

4.537,50

1200

425

46600

SN MESA ALCALDES DESENVOLUPAMENT
ENERGIA MADE. ACTIVITATS

10.000,00

1200

425

65000 OBRES XARXA CALOR PROXIMITAT

1200

425

76200

SUBVENCIONS
AJUNTAMENTS
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PAES

513.152,00

1200

425

76200

SUBVENCIONS
AJUNTAMENTS
TRANSICIÓ ENERGÈTICA

432.398,97

1200

920

SN
ASSOCIACIÓ
ENGINYERS
TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA.
48124
TECNOLOGIES
D'INFORMACIÓ
I
COMUNICACIÓ (TIC)

2010

231

48902 SN CÀRITAS DIOCESANA. ACTIVITATS

2010

231

48903

2010

231

SN FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES
78031 COMARQUES
DE
TARRAGONA.
ADQUISICIÓ VEHICLE ADAPTAT

SN
FUNDACIÓ
ACTIVITATS

BANC

OPERACIÓ

DEPURADORA

28.012,03

31.460,00
36.886,15
42.535,30
155.307,51

2.178.345,70

PER

D'ALIMENTS.

9.680,00

130.000,00
30.000,00

10.000,00
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2010

231

78918

SN FUNDACIÓ SANTA TERESA
CALAFELL. MILLORES EDIFICI 2A FASE

A

2010

312

48170

SN
AFANOC
SUPORT
D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL

2010

321

76262

SN AJUNTAMENT DE FALSET. ESCOLA DE
MÚSICA DE ALFABAR

100.000,00

2010

323

48001

PROGRAMA D'AJUTS PER ASSISTÈNCIA
CENTRES ENSENYAMENT ESPECIALS

118.120,13

2010

324

SN UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. US
45101 COMPARTIT DELS CRAI - COFINANÇAT
AJUNTAMENTS

78.000,00

2010

324

46201

SN AJUNTAMENT DE MORA LA NOVA PER
ACTIVITATS ESCOLA D'ART

30.000,00

2010

324

46228

SN
AJUNTAMENT
D'AMPOSTA.
ACTIVITATS ESCOLA D'ART

10.000,00

2010

326

48002

SN FUNDACIÓ MARTA MATA GARRIGA.
ACTIVITATS

10.000,00

2010

326

48900

SN UNIVERSITAT
ACTIVITATS

20.000,00

2010

326

48909 SN FUNDACIÓ PERE TARRES. ACTIVITATS

2010

330

22706

2010

330

62500 MATERIAL INVENTARIABLE

2010

330

76202

AJUTS SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
PER OBRES

200.216,68

2010

330

PROGRAMA
D'INVERSIONS
76210 EQUIPAMENTS CULTURALS I INTERÈS
CIUTADÀ

124.954,10

2010

330

76210

PROGRAMA
D'INVERSIONS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

535.787,18

2010

330

78900 AJUTS EXTRA PER OBRES A ENTITATS

111.310,91

2010

330

78900 AJUTS PER OBRES A ENTITATS

168.114,19

2010

333

22706

2010

333

48000 SUBVENCIONS A MUSEUS

2010

333

76203 SN MUSEU CASTELLER

2010

333

SN AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE.
76233 CREACIÓ ESPAI MUSEÍSTIC JÚLIO
ANTONIO

20.000,00

2010

333

76249

SN AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA.
ADEQUACIÓ CASAL

30.000,00

2010

333

SN
AJUNTAMENT
DE
GANDESA.
76258 ACTUACIONS AL MUSEU BATALLA DE
L'EBRE

60.000,00

2010

333

76269

SN
AJUNTAMENT
DE
CAPÇANES.
ADEQUACIÓ CONJUNT ART RUPESTRE

100.000,00

2010

333

SN AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET.
76272 PROJECTE MUSEOGRÀFIC MUSEU DEL
VIDRE

20.000,00

2010

333

SN AJUNTAMENT D'HORTA DE SANT
76282 JOAN. SALA D'EXPOSICIONS SANT
SALVADOR

12.000,00

PROGRAMA

CATALANA

D'ESTIU.

CONTRACTACIÓ TREBALLS I SERVEIS
CULTURA

CONTRACTACIÓ TREBALLS I SERVEIS
AUDITORI

150.000,00
12.000,00

10.000,00
3.768,54
9.755,55

15.732,72
96.473,13
343.525,00
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2010

333

76283 SN AJUNTAMENT DE RIUDOMS. ACCIONS
D'ADAPTACIÓ D'UN CIRCUIT CULTURAL

2010

333

76288

SN AJUNTAMENT VILALLONGA DEL CAMP
PER EQUIPAMENT CULTURAL

30.000,00

2010

333

76289

SN
AJUNTAMENT
DE
PERAFORT.
REHABILITACIÓ TOMBES ROMANES

5.986,15

2010

333

76291

SN AJUNTAMENT D'ALCANAR. PROJECTE
MUSEOGRÀFIC

30.000,00

2010

333

SN
ARQUEBISBAT.
MILLORES
78022 PARRÒQUIA PRIORAL DE ST PERE DE
REUS

17.000,00

2010

333

SN ASSOCIACIÓ MUSEU-ARXIU DE
78030 MONTBLANC I COMARCA. OBRES DE
MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS

20.000,00

2010

333

78916

SN MONTBLANC MUSEU DEL PESSEBRE
DE CATALUNYA

6.470,52

2010

333

78919

SN INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS
ADEQUACIÓ ESPAI GERHARD

20.000,00

2010

333

78920

SN SOCIETAT RECREATIVA DE LA VILA DE
RIUDECANYES. ARRANJAMENTS

30.000,00

2010

334

22706 ESTUDIS RAMÒN BERENGUER IV

4.840,00

2010

334

24000 EDICIONS DE LLIBRES I ALTRES

17.978,76

2010

334

45000

SN PARLAMENT DE CATALUNYA. VISITES
ESCOLARS

15.000,00

2010

334

45002

SN GENERALITAT DE CATALUNYA
SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL

100.000,00

2010

334

45003

SN GENERALITAT DE CATALUNYA ARTS
ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS MUNICIPIS

60.000,00

2010

334

SN UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
45101 SENYALÍSTICA DEL TERRITORI JULIOL I
PROMOCIÓ DE LA RUTA

30.000,00

2010

334

SN
INSTITUT
CATALÀ
DE
PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ
45105
IPHES. EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
LA BOELLA

6.000,00

2010

334

46200

SUBVENCIONS ACTIVITATS SINGULARS
AJUNTAMENTS

559.503,00

2010

334

46203

AJUTS
ACTIVITATS
CULTURALS
MUNICIPIS FINS 5000 HABITANTS

161.165,85

2010

334

46207

SN PATRONAT MUNICIPAL
VENDRELL. ACTIVITATS

2010

334

46210

PROGRAMA D'AJUTS A LES ESCOLES DE
MÚSICA MUNICIPALS

187.831,81

2010

334

46218

SN INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA.
FESTIVAL CURTMETRATGES

20.000,00

2010

334

46219

SN INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA.
MEMORIMAGE

30.000,00

2010

334

SN
AJUNTAMENT
DE
RIBA-ROJA.
CELEBRACIÓ DEL 50È ANIVERSARI DEL
46226
TRASLLAT DE L'ERMITA DE SANTA
MAGDALEN

10.000,00

2010

334

46230

SN AJUNTAMENT DE TORTOSA. FESTA
DEL RENAIXEMENT

12.000,00

AUDITORI

30.000,00

40.000,00
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2010

334

46231 SN INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA.
FESTIVAL TRAPREZI

2010

334

46232

SN AJUNTAMENT
TARRACO VIVA

2010

334

46234

SN AJUNTAMENT DELTEBRE. DELTEBRE
DANSA

15.000,00

2010

334

46236

SN AJUNTAMENT DE FALSET. CONGRÉS
DE JOTES

6.000,00

2010

334

46239

SN AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL
CAMP. REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ

20.000,00

2010

334

SN ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
46242 RIUDOMS GESTIÓ. ACTIVITATS CASAL
RIUDOMENC

40.000,00

2010

334

46247

SN INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA.
CIUTAT DE LA MÚSICA

150.000,00

2010

334

46251

SN AJUNTAMENT DE MONTBLANC
CAPITAL DE LA SARDANA 2018

30.000,00

2010

334

46253

SN AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
REUS PROMOCIÓ. ANY PERE CASELLES

30.000,00

2010

334

46254

SN AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D'EBRE.
EDICIÓ LLIBRE FORNS DE GINEBRA

8.000,00

2010

334

46255

SN AJUNTAMENT TORTOSA. PUBLICACIÓ
LLIBRE DE JOAN MOREIRA

4.000,00

2010

334

46256

SN AJUNTAMENT DE PRADES. CONCURS
GOSSOS D'ATURA 2018

12.000,00

2010

334

46257

SN INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA.
ACCIONS EN CULTURA INCLUSIVA

50.000,00

2010

334

46260

SN AJUNTAMENT DE CAMBRILS. ANY
CARDENAL VIDAL I BARRAQUER

30.000,00

2010

334

47920

SN TAC12 I CANAL TERRES DE L'EBRE.
DOCUMENTAL TREMOLORS

13.000,00

2010

334

47924

SN
COOPERATIVA
VINÍCOLA
PRIORAT ACTIVITATS CENTENARI

2010

334

47927

SN
EDITORIAL
ALPHA.
COL·LECCIÓ BERNAT METGE

2010

334

SN
EXPLOTACIONS
MARÍTIMES
I
47931 PESQUERES. PROMOCIÓ D'EDUCACIÓ
AMBIENTAL

18.000,00

2010

334

48162

SN IRMU INVENTARI DEL PATRIMONI
IMMATERIAL DEL BAIX PENEDÈS

5.000,00

2010

334

48175

SN CENTRE DE LECTURA DE REUS.
ACTIVITATS

15.000,00

2010

334

SN COLLES CASTELLERES DE LA
DEMARCACIÓ
DE
TARRAGONA.
48180
ACTUACIONS I PARTICIPACIÓ JOCS
MEDITERRANI

170.564,02

2010

334

48181

SN CERCLE
ACTIVITATS

2010

334

48191

SN FEDERACIÓ DE CONCURSOS DE
GOSSOS D'ATURA 2018

6.000,00

334

SN TRONO VILLEGAS-COL.LECTIU DE
TEATRE
NECESSARI.
FESTIVAL
48192
INTERNACIONAL
DE
TEATRE
DE
TARRAGONA

6.000,00

2010

DE

CATALÀ

TARRAGONA.

DE

DEL

EDICIÓ

MADRID.

30.000,00

60.000,00

6.000,00
20.800,00

4.269,23
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2010

334

48193 SN COL.LEGI
ANIVERSARI

DE

METGES.

120e

6.000,00

12.000,00

2010

334

SN ARQUEBISBAT TARRAGONA.AMICS
DEL
SANTUARI
M.DEU
PINEDA.
48205
CELEBRACIÓ QUINQUENNALS ERMITA
PINEDA

2010

334

48906

PROGRAMA D'AJUTS PER PUBLICACIONS
D'ÀMBIT LOCAL

50.292,13

2010

334

48908

SUBVENCIONS ACTIVITATS SINGULARS
ENTITATS

442.105,44

2010

334

48920

SN FUNDACIÓ PAU
VENDRELL. ACTIVITATS

2010

334

48966

SN ARQUEBISBAT. EDICIÓ DEL LLIBRE
DEL SANTUARI DE MONTFERRI

9.000,00

2010

334

76264

SN
AJUNTAMENT
DE
RIUDOMS.
CONSOLIDACIÓ EDIFICI "LES MONGES"

150.000,00

2010

334

SN AJUNTAMENT DE BENIFALLET.
76294 MILLORA
CAMÍ
D'ACCÉS
COVES
MERAVELLES

50.000,00

2010

334

78923

SN CENTRE DE LECTURA DE REUS.
OBRES DE REFORMA

250.000,00

2010

334

78924

SN FUNDACIÓ MAS MIRÓ ADEQUACIÓ
MAS MIRÓ

30.000,00

2010

334

SN COLLES CASTELLERES DE LA
78926 DEMARCACIÓ
DE
TARRAGONA.
INVERSIONS

157.631,77

2010

336

48194

SN BISBAT DE TORTOSA. RETAULE DE
SANTA ANNA

12.000,00

2010

336

SN
AJUNTAMENT
DE
VILAPLANA.
76226 RECUPERACIÓ ARQUEOLÒGIA ESGLÈSIA
DE LA MUSSARA

10.000,00

2010

336

SN AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
76230 PENEDÈS
ARRANJAMENT
CASA
FONTANILLES

40.587,99

2010

336

76236

SN AJUNTAMENT DE CUNIT. OBRES
MILLORA CASAL

50.000,00

2010

336

SN
PONTILS-SANT
MAGÍ
DE
LA
76285 BRUFAGANYA. REHABILITACIÓ ANTIGA
RECTORIA

35.000,00

2010

336

78009

SN FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA POPULUS
ALBA. MILLORA AL MONESTIR DE POBLET

295.792,12

2010

336

78012

SN ARQUEBISBAT. ESGLÈSIA ROCAFORT
DE QUERALT

20.000,00

2010

336

SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.
78015 REHABILITACIÓ
FAÇANA
SANTUARI
SAGRAT COR.

25.000,00

2010

336

SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.
78017 RESTAURACIÓ SARGES ORGUE DE LA
CATEDRAL

137,18

2010

336

78018

SN ARQUEBISBAT. ORGUE ESGLÉSIA ST.
JOAN DE VALLS

100.000,00

2010

336

78023

SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.
COMPRA ORGUE PARRÒQUIA D'ALIÓ

18.000,00

CASALS

DEL

40.000,00
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2010

336

78024 SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.
MILLORES PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
DE VILA-SECA

2010

336

SN ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.
78027 REHABILITACIÓ
ESGLÉSIA
DELS
GARIDELLS

12.000,00

2010

336

78028

SN
ARQUEBISBAT.
REHABILITACIÓ
PARRÒQUIA SANT CRISTÒFOL DE CUNIT

5.000,00

2010

336

78029

SN ARQUEBISBAT DE
OBRES MUSEU BÍBLIC

8.000,00

2010

336

78032

SN BISBAT DE TORTOSA. ESGLÈSIA
POBLE NOU DEL DELTA

25.000,00

2010

337

46228

SN
AJUNTAMENT
D'AMPOSTA.
ACTIVITATS CENTRE D'ARTS VISUALS

20.000,00

2010

337

76514

CONSELL
COMARCAL
MILLORES VIA VERDA

BAIX

EBRE.

15.000,00

2010

337

76515

CONSELL COMARCAL
MILLORES VIA VERDA

TERRA

ALTA.

2010

337

78014

SN ENTITAT EL CENTRE. OBRES A
L'EDIFICI

49.000,00

2010

338

46238

SN AJUNTAMENT VILA-SECA. PESSEBRE
DE SORRA

10.000,00

2010

338

48917

SN
COORDINADORA
COLLES
SARDANISTES. CONCURS DE COLLES

4.000,00

2010

341

45006

SN SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT.
SERVEI ATENCIÓ ALS CLUBS ESPORTIUS

20.000,00

2010

341

SN
AJUNTAMENT
D'AMPOSTA.
46228 ACTIVITATS CENTRE DE TECNIFICACIÓ
ESPORTIVA TERRES DE L'EBRE

12.000,00

2010

341

48000

2010

341

48919 SN CONSELLS ESPORTIUS. ACTIVITATS

129.002,80

2010

341

48945

SN
FUNDACIÓ
FUTBOL
BARCELONA. ACTIVITATS

60.000,00

2010

341

48954

SN UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES
DE CATALUNYA

30.000,00

2010

342

76240

SN AJUNTAMENT DE LA SELVA. MILLORA
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

130.000,00

2010

342

77020

SN REUS DEPORTIU REMODELACIÓ
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

40.000,00

2010

419

48117

SN UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA.
ACCIONS FORMATIVES

18.000,00

2010

439

46259

SN AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
CONGRÉS SMART HERITAGE

4.000,00

2010

463

48129

FUNDACIÓ LA
DIPUTACIONS.

2010

920

42190

SN UNED. PROGRAMA DE FORMACIÓ
ESPECÍFICA PER ENS LOCALS

30.000,00

2010

933

76260

SN
AJUNTAMENT
DE
BELLVEI.
REHABILITACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL

20.000,00

2010

933

76281

SN AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA
MARIA ADEQUACIÓ LA FÀBRICA

200.000,00

2010

943

46302

SN MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA.
ACTIVITATS

15.000,00

TARRRAGONA.

SUPORT
ACTIVITATS
SINGULARS

MARATÓ

ESPORTIVES

DE

CLUB

TV3.

4

40.000,00

15.000,00

191.003,27

33.334,00
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2010

3322

46500 SUBVENCIONS ARXIUS HISTÒRICS

19.600,00

2010

3322

SN FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA POPULUS
48944 ALBA.
DIGITALITZACIÓ
ARXIU
TARRADELLAS

13.426,25

2010

4311

48179

SN DO TERRA ALTA. CONCURS DE
GARNATXES

7.133,98

2011

333

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

266,90

2011

333

62200 ADQUISICIÓ SOLAR C. VENTALLOLS, 9

57.200,00

2011

333

63300 MILLORA INSTAL·LACIONS DEL MUSEU

21.000,00

2011

334

22609

DESPESES DIVERSES
EXPOSICIONS

2020

320

22606

DESPESES DIVERSES ORGANITZACIÓ DE
CURSOS

2020

320

22699 DESPESES ESPECIALS

5.248,99

2020

320

22799 REDACCIÓ DE PROJECTES

6.534,00

2020

320

62600 ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC

2020

320

63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2020

320

63300

2020

320

63500 MOBILIARI I EQUIPAMENT

2020

320

64100

2020

326

48000 BEQUES I AJUTS PER A ESTUDIS

2020

334

SN INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS.
48901 SUPORT ESCOLA D'ART I TALLER DE
VALLS

7.500,00

2021

323

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

861,84

2021

323

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

6.410,94

2021

323

22102 SUBMINISTRAMENT DE GAS

4.647,51

2021

323

22699 DESPESES ESPECIALS

1.206,22

2021

323

63200 INVERSIONS PER OBRES

832,06

2021

323

63500 MOBILIARI I EQUIPAMENT

6.110,05

2021

326

22799 CONTRACTE SERVEI MENJADOR

2022

323

21200 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

2022

323

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

2022

323

22000

2022

323

22102 SUBMINISTRAMENT GAS

2.116,50

2022

323

63200 INVERSIONS PER OBRES

43,16

2022

323

63500 MOBILIARI I EQUIPAMENT

128,78

2022

326

22799 CONTRACTE SERVEI MENJADOR

2023

323

21200 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

4.028,43

2023

323

22130 MATERIAL DIDÀCTIC

2.000,00

2023

323

22699 DESPESES ESPECIALS

2.848,56

2023

323

63200 INVERSIONS PER OBRES

4.637,54

2023

323

63500 MOBILIARI I EQUIPAMENT

9.231,38

2023

326

22300 SERVEI DE TRANSPORT

ORGANITZACIÓ

20.000,00

26.690,00
23.463,34

D'APLICACIONS

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

180,00

301.428,83

INVERSIÓ
EN
MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

ADQUISICIÓ
INFORMÀTIQUES

6.050,00

ORDINARI

2.666,45
116.563,02

87.309,15

NO

2.067,97
488,47
1.426,08

14.075,56

543,40
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2031

324

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

2031

324

22000

2031

324

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

2031

324

22102 SUBMINISTRAMENT GAS

2031

324

22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

2031

324

63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI

2031

324

63600

2031

324

63900 ALTRES INVERSIONS PER REPOSICIÓ

2032

324

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

2.756,45

2032

324

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

7.045,97

2032

324

63200 INVERSIONS PER OBRES

8.700,00

2032

324

63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI

3.927,65

2032

324

63600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC

3.800,00

2032

324

63900 ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS

6.495,00

2033

324

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

2033

324

22102 SUBMINISTRAMENT GAS

2033

324

63600

INVERSIÓ
PROCÈS

2033

324

63900

ALTRES INVERSIONS
ASSOCIADA

2041

324

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

2041

324

22000

2041

324

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

1.847,80

2041

324

22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

4.329,42

2041

324

22606

DESPESES DIVERSES ORGANITZACIÓ DE
CURSOS

2041

324

62300

INVERSIÓ
INSTAL·LACIÓ

2041

324

62600 RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

2041

324

63200 INVERSIONS PER OBRES

2042

324

22000

2042

324

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

2042

324

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS

2042

324

63600

2042

324

64100 INVESIÓ EN PROGRAMARI INFORMÀTIC

2043

324

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

2043

324

22000

2043

324

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

2043

324

22102 SUBMINISTRAMENT GAS

2043

324

22799 CONTRACTES DE MANTENIMENT DIVERS

191,78

2043

324

62600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC

585,52

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

INVERSIÓ
PROCÈS

PER

PER

DE

13.360,17
7.000,00
12.919,23

D'EQUIPS
REPOSICIÓ

NO

MAQUINÀRIA

306,44

6.334,41
18.806,78
674,30
1.377,96

7.955,38
10.343,08
1.048,96
10.851,72

ORDINARI

REPOSICIÓ

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

4.181,60

7.920,18

D'EQUIPS

ORDINARI

NOVA

PER

1.613,00

2.515,34

REPOSICIÓ

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

NO

629,82

REPOSICIÓ

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

INVERSIÓ
PROCÈS

ORDINARI

299,49

NO

2.073,31
5.806,77
33,81

D'EQUIPS

ORDINARI

3.724,38
8.966,10

NO

451,44
28,55
135,57
4.342,86
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2043

324

63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI

4.260,19

3000

134

22706 ESTUDIS DE MOBILITAT URBANA

4.356,00

3000

453

22706

3010

453

21001 SENYALITZACIÓ XARXA DE CARRETERES

3010

453

21004

3010

453

22706 ESTUDIS DE TRÀNSIT

3010

453

61949

REGULACIÓ DE VELOCITAT A LA XARXA
DE CARRETERES

30.922,60

3010

453

61949

REGULACIÓ DEL TRÀNSIT XARXA DE
CARRETERES

7.391,65

3020

453

60967

CONDICIONAMENT
DE
LA
T-3231
D'ALMOSTER A LA SELVA DEL CAP

4.000.000,00

3020

453

MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
60971 DRENATGE A LA TV-7044 TRAM DE LA C14 A LA RIBA

550.000,00

3020

453

61900

ACONDICIONAMENT I CONSTRUCCIÓ DE
CARRETERES

4.243.979,80

3020

453

61901

COMPLEMENT
EXECUCIÓ

3020

453

61901

MILLORES
PUNTUALS
TARRAGONA

3020

453

61902 MILLORES PUNTUALS TERRES DE L'EBRE

3020

453

61904 REFORÇ DE FERM

3020

453

61911

MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
DRENATGE. CAMP DE TARRAGONA

1.600.000,00

3020

453

61912

MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
DRENATGE TERRES DE L'EBRE

800.000,00

3020

453

61913

CONDICIONAMENT DE LA TV-7002 DE
VIMBODÍ A POBLET 2A FASE

1.200.000,00

3020

453

61956

ACTUACIONS PUNTUALS CARRETERA
ACCÉS A VESPELLA TV-2021

1.000.000,00

3020

453

61961

ACTUACIONS PUNTUALS
MONTMELL. TV-2401

1.397.230,40

3020

453

61963

CONDICIONAMENT
CARRETERA
TORTOSA-BÍTEM 2a FASE. T-301

1.746.505,89

3020

453

61964

CONDICIONAMENT
CARRETERA
L'ARGILAGA-NULLES. TP-2031

800.249,02

3020

453

61969

CONDICIONAMENT ACCÉS EST LA RIERA
DE GAIÀ T-202

584.000,00

3020

453

61972

CONDICIONAMENT
OLIVA TV-2128

733.137,98

3020

453

61975

TRAM ENLLAÇ SANT CARLES-AMPOSTA
TV-3408

3020

453

61976

MILLORA
DEL
DRENATGE
TRAVESSERA DE TIVENYS. T-301

3020

453

CONDICIONAMENT DE LA TV-3223 DE
61978 PRADELL A TORRE DE FONTAUBELLA. 1A
FASE

CONTRACTES
ASSISTÈNCIA

DE

CONSULTORIA

I

SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ
DE LA XARXA DE CARRETERES

46.081,85
29.189,37
177.997,06
22.044,02

CARRETERES

EN

CAMP

DE

23.512,71
1.400.080,11
992.947,47
2.029.102,36

ACCÉS

ACCÉS

A

AL

SANTA

A

LA

2.717.460,73
28.382,03

1.840.702,08
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3020

453

61979 CONDICIONAMENT
CARRERS DE LA
CONVENI

TRAVESSERES
I
SECUITA SEGONS

3020

453

61980

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T1050 DE LA SÈNIA A ROSELL

683.784,31

3020

453

MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
61981 DRENATGE A LA TP-2039 DEL CATLLAR A
LA N-340

1.500.000,00

3020

453

61982

CONDICIONAMENT DE LA TP-2031 TRAM
DE LA TV-2034 A LA C-51

3.000.000,00

3020

453

61983

CONDICIONAMENT DE LA T-1110 DE LA T330 A LLEDÓ

1.000.000,00

3020

453

63901

EQUIP
TÈCNIC

3050

453

22799

REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIONS
D'OBRES

3050

453

63900 EQUIP TÈCNIC SERVEI DE CARRETERES

29.691,45

3060

450

22104 ADQUISICIÓ VESTUARI

17.260,36

3060

453

20300

3060

453

20400 LLOGUER DE VEHICLES

3060

453

21000

PLA CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES
BRIGADES

98.699,35

3060

453

SENYALTZACIÓ VERTICAL, BARRERES I
21004 BALISAMENTS DE LA XARXA DE
CARRETERES

99.659,60

3060

453

21005

3060

453

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

22.801,30

3060

453

EXECUCIÓ DE MILLORES PUNTUALS DE
60900 SEGURETAT I DRENATGE A CARRETERES
DEL CAMP DE TARRAGONA

603.584,30

3060

453

EXECUCIÓ DE MILLORES PUNTUALS DE
60901 SEGURETAT I DRENTAGE A CARRETERES
DE LES TERRES DE L'EBRE

367.939,70

3060

453

61907

MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
DRENATGE

600.000,00

3060

453

62300

ADQUISICIÓ D'EINES, ÚTILS I PETITA
MAQUINÀRIA

15.040,30

3060

453

63400

REPOSICIÓ
VEHICLES
CARRETERES

50.000,00

3060

1531

21003

PAVIMENTS
ASFÀLTICS
SUBMINISTRAMENTS BRIGADES

3070

450

22502 TRIBUTS

3070

450

76201 SUBVENCIÓ OBRES MUNICIPALS PENTA

10.951,76

3070

920

22502 TAXES PER OBRES IMMOBLES

22.771,68

4020

920

20300

4020

920

20400 ARRENDAMENT I RÈNTING VEHICLES

4020

920

20500

4020

920

21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA

LABORATORI

DEPARTAMENT

LLOGUER
MAQUINARIA
CARRETERES

SERVEI

1.156.996,12

5.000,00
157.976,95

171.858,44
72.672,60

NETEJA DE CUNETES I ZONES
PROTECCIÓ DE LES CARRETERES

SERVEI

DE

DE

17.687,93
2.925,82

ARRENDAMENTS
MAQUINÀRIA
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

ARRENDAMENTS
MOBILIARI
D'OFICINA I MATERIAL

24.835,40

EQUIPS

1.354,96
35.564,10
387,20
3.455,76
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REPARACIONS
MANTENIMENT
I
CONSERVACIÓ
MAQUINÀRIA
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

4020

920

21300

4020

920

22000

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

ORDINARI

4020

920

22104

VESTUARI
PROTOCOL

GENERALS

4020

920

22105 PRODUCTES ALIMENTARIS

4020

920

22199 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

4020

920

22700

4020

920

22701 CONTRACTES DE SEGURETAT

14.874,66

4020

920

22799 ALTRES CONTRACTES

49.221,30

4020

920

62300

INVERSIÓ
NOVA
MAQUINARIA
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

4020

920

62700

PROJECTE
DIPUTACIÓ

4020

920

62701

ADEQUACIÓ EDIFICI NOVA SEU BASE I
ALTRES SERVEIS

2.453,92

4020

920

63200

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I
ALTRES CONSTRUCCIONS

1.807,74

4020

920

63200

INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS

28.359,21

4020

920

63300 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS PALAU

4020

933

63201

4040

453

61000 EXPROPIACIONS PER CARRETRES

4040

920

22000

MATERIAL D'OFICINA
INVENTARIABLE

4040

920

22001

SUBSCRIPCIONS
PUBLICACIONS

4040

920

63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI

4040

920

63900 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

4040

922

22699 DESPESES ESPECIALS NADAL

4150

337

22706

4150

337

62700 PROJECTE TARRACO ARENA PLAÇA

5010

912

22601 RELACIONS PÚBLIQUES EXTERNES

3.018,14

5010

920

22602 COMUNICACIÓ I IMATGE INSTITUCIONAL

4.192,65

5020

920

22001

PREMSA I PUBLICACIONS ESCRITES I
DIGITALS

3.045,00

5020

922

22001

DOSSIER DIGITAL DE
HEMEROTECA DIGITAL

8.191,04

5020

922

22602 PUBLICITAT I PROMOCIÓ

5020

922

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA

5020

922

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

11.495,00

5020

4911

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

83.290,08

5020

4911

46206

SERVEIS

CONTRACTES
ACONDICIAMENT

DE

NO
I

3.853,48
4.120,65
56,10
13.209,27

NETEJA

REFORMA

21.180,92

PALAU

DE

I

LA

287.116,11

2.080.000,00
188.472,89

NO

REVISTES

I

5.785,30
785,20
23.423,49
2.614,95
64.134,84

ESTUDIS I TREBALLS SEGONA FASE
PLAÇA DE BRAUS

PREMSA

22.068,17

3.696,07

OBRES DE MILLORA ANTIGA ESCOLA
D'ART DE REUS

ORDINARI

150.915,53

5.295,00
106.596,53

I

SN AJUNTAMENT DE TARRAGONA. PREMI
NARRATIVA TINET

98.562,39
3.748,42

1.000,00
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5020

4911

47921 SN COSSETÀNIA
NARRATIVA TINET

EDICIONS.

PREMI

5020

4911

64101 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

5020

4912

48196

CONVENI AMB COL.LEGI DE PERIODISTES
PER PREMIS DE COMUNICACIÓ

10.000,00

5020

4912

48900

PROGRAMA CONCESSIÓ AJUTS PREMSA
LOCAL I COMARCAL

39.296,31

5030

922

22706 CONTRACTES SERVEIS PROFESIONALS

5050

311

45107

SN FURV. FORMACIÓ D'ESPECIALISTES
SANITARIS EN ATENCIÓ A L'USUARI

100.000,00

5050

326

45100

SN UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
CÀTEDRA ECONOMIA LOCAL I REGIONAL

20.000,00

5050

326

45101

SN URV. CÀTEDRA CONEIXEMENT CAT.
SUD

100.000,00

5050

414

46705

SN CONVENI LEADER CONSORCI DEL
CAMP

64.800,00

5050

414

46706

SN CONVENI LEADER CONSORCI BAIX
EBRE I MONTSIÀ

18.600,00

5050

414

SN
CONVENI
LEADER
CONSORCI
46707 INTERCOMARCAL
D'INICIATIVES
SOCIOECONÒMIQUES

18.600,00

5050

439

22699 ALTRES DESPESES DIVERSES

5.986,60

5050

439

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

228.041,50

5050

439

48178

5050

439

62500 ADQUISICIÓ DE MOBILIARI

5050

439

62600 ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC

5050

440

48174

SN FERRMED.
MEDITERRRANI

5050

450

48941

SN
INSTITUT
IGNASI
VILLALONGA
D'ECONOMIA I EMPRESA. ACTIVITATS

5050

462

45101 CONVENI URV MARC

6011

334

46700 APORTACIÓ TEATRE FORTUNY

6011

463

48901

APORTACIÓ
A
LA
OBSERVATORI DE L'EBRE

6012

171

61001

ADQUISICIÓ FINQUES
SANTES CREUS

6012

933

20200

LLOGUER
EDIFICIS
CONSTRUCCIONS

6012

933

22706 REDACCIÓ PROJECTE SABINOSA

6012

933

64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

240.861,00

6013

920

64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

20.000,00

6015

922

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

5.405,96

6020

336

21200

6020

931

21600 MANTENIMENT D'APLICACIONS

4.770,52

6020

931

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

34.462,98

6020

942

76203 APORTACIÓ PUOS 1996 - 2009

5.174,47

6023

920

24000

24.222,50

11.130,79

SN FUNDACIÓ TARRAGONA SMART
MEDITERRANEAN CITY ACTIVITATS

10.000,00
12.096,67

SUPORT

CORREDOR

2.324,20
10.000,00
22.000,00
422.700,00
8.500,00

FUNDACIÓ

ALBERADA
I

CONSERVACIÓ
D'ESCORNALBOU

EDICIÓ BUTLLETÍ
PROVÍNCIA

1.900,00

DE

ALTRES

44.000,00
2.826,83
57.475,00

CASTELL

OFICIAL

17.500,00

DE

LA

1.996,50

4.242,20
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6030

934

359 ALTRES DESPESES FINANCERES

7.738,74

8000

231

48122 SN CREU ROJA. REFUGIATS

8000

231

48190

SN
PROACTIVA
OPEN
ARMS.
COMBUSTIBLE VAIXELLS RESCAT

15.000,00

8000

231

48975

SN ONG PROVOCANT LA PAU: PROJECTE
HUMANITAT

10.000,00

8000

425

131

RETRIBUCIONS
CONTRACTES
TEMPORALS PERSONAL DE PROJECTES

5.436,82

8000

425

131

RETRIBUCIONS
CONTRACTES
TEMPORALS PERSONAL PROJECTES

28.069,22

8000

425

8000

432

8000

432

16000 QUOTA SEGURETAT SOCIAL

8000

920

22706 TREBALLS ASSISTÈNCIA TÈCNICA

8000

920

22706 TREBALLS D'ASSISTENCIA TÈCNICA

8000

920

62300

ADQUISICIÓ
DE
MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

734,98

8000

943

SN FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
48116 DESENVOLUPAMENT. ACTIVITATS DE
SUPORT ALS REFUGIATS

10.000,00

8030

920

22606 FORMACIÓ CORPORATIVA

15.223,00

8030

922

48104 SN ACM POSTGRAU RH

15.000,00

8040

241

22606 ORGANITZACIÓ ACTES I CURSOS

20.570,00

8040

241

46200

SUBVENCIONS A ENS LOCALS PER A
VIVERS D'EMPRESES

33.000,00

8040

241

48000

SUBVENCIONS
IMPULS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

89.992,19

8040

241

SN ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
48121 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.
LECTUAL. ACTIVITATS TALLER BAIX CAMP

40.000,00

8040

241

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ
48206 DE L'AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA.
PROJECTE ENGINY

35.688,30

8040

241

FUNDACIÓ
PARC
CIENTÍFIC
I
48207 TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE
CATALUNYA

10.290,07

8040

241

SN UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS I
ASSOCIACIÓ
D'AJUDA
MÚTUA
48901
D'IMMIGRANTS.
ASSESSORAMENT
LABORAL

18.000,00

8040

241

SN
COMISSIONS
OBRERES
UNIÓ
48903 INTERCOMARCAL
DE
TARRAGONA.
DINAMITZACIÓ LABORAL

18.000,00

8040

241

SN FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ.
48905 ACTIVITATS CENTRE DE REEMPRESA DE
CATALUNYA

10.000,00

8040

241

48972 SN FUNDACIÓ MONTSIÀ. ACTIVITATS

10.000,00

8040

341

SN
FUNDACIÓ
TARRAGONA
2017.
48963 FORMACIÓ VOLUNTARIAT I DIRECTORS
DE SEUS

1.882,50

8040

433

46200

PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER AL
FOMENT DEL COWORKING

64.962,06

50.000,00

16000 QUOTA SEGURETAT SOCIAL
131

10.972,64

RETRIBUCIONS
CONTRACTES
TEMPORALS PERSONAL DE PROJECTES

47.934,92
15.772,17
8.893,50
16.005,90

AL
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8040

439

48195

SN FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA.
25è CONGRÈS DE FIRES DE CATALUNYA

5.000,00

8040

439

48974

SN CAMBRA TARRAGONA. ESTUDI RETAIL
TRENDS

30.000,00

8040

920

48128

SN
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DIRECTIVOS. CONGRÉS

10.000,00

9000

922

46700 SN CONSORCI LOCALRET. ACTIVITATS

9000

926

46205

9010

922

22699 GESTIONAR DESPESES ESPECIALS

9010

922

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9020

920

21600

CONTRACTES
MANTENIMENT
EQUIPAMENT INFORMÀTIC

78.290,37

9020

920

22002

MATERIAL INFORMÀTIC ORDINARI NO
INVENTARIABLE

13.383,51

9020

920

22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

373.020,51

9020

920

22203 INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES

149.273,43

9020

920

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9020

920

63600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC

9020

920

64101 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

9020

4910

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES

228.268,21

9020

4911

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES

259.979,17

9020

4911

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9030

920

21600 MANTENIMENT INFORMÀTIC

9030

920

22706

9030

920

63600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC

9030

920

64101 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

9030

931

64101 EQUIPAMENT INFORMÀTIC

9030

4910

9040

920

22706

SN AJUNTAMENT DE
TELECOMINICACIONS

CONTRACTACIÓ
INFORMÀTICS

I

DE

62.000,00

TARRAGONA.

5.803,16
3.630,00
32.960,40

42.551,26
189.960,65

SERVEIS

52.436,06

20.029,87
134.329,92
TÈCNICS

11.982,64
1.572,00
182.419,49
33.507,51

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
INFORMÀTICS

5.701,52

48105 PREMI CURTMETRATGES TINET

1.500,00
119.415.803,76

La incorporació d’aquests romanents es finançarà mitjançant:
Org

Econòmic

Descripció aplicació pressupostària
PER

A incorporar

6020

87000

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS

A

6020

87010

ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

119.375.895,67
39.908,09
119.415.803,76

2. Aprovar el canvi d’orgànic de les aplicacions pressupostàries següents per tal d’adaptar
la codificació pressupostària a l’estructura del pressupost 2019.
Aplicació pressupostària 2018: Aplicació pressupostària 2019:
9010/922/22699/02 9000/922/22699/02
9010/922/22706/01 5031/922/22706/02
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9010/922/22706/02 5031/922/22706/02
4020/920/22199/02 8030/920/22199/02"

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

14. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PATRONAT DE TURISME, EXERCICI 2018.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte del decret de presidència núm. 2019-0000645, de data 28 de febrer de
2019, d'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme 2018:
"Fets
De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (des d’ara RDL 2
/2004) i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (des d’ara RD500/90) s’ha
confeccionat la Liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona de l’exercici 2018.
Tenint en compte que els esmentats articles del RDL 2/2004 estableixen que les
corporacions locals, abans del dia 1 de març de l’exercici següent, hauran de confeccionar
la liquidació del pressupost, i que la seva aprovació correspon al president de la
Corporació, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Vist l’informe d’Intervenció i la documentació comptable presentada que acredita les xifres i
resultats comptables de la liquidació del pressupost de 2018.

Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
RESOLC:
Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost del Patronat de Turisme, amb els detalls
següents:
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1- PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial

7.020.000,00

Modificacions

3.289.778,85

PRESSUPOST DEFINITIU

10.309.778,85

Autoritzacions

9.755.483,90

Disposicions

8.741.304,97

Obligacions reconegudes

6.101.949,58

Pagaments ordenats

5.669.837,98

Pagaments efectius

5.592.828,54

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2- PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial

7.020.000,00

Modificacions

3.289.778,85

PRESSUPOST DEFINITIU
Drets reconeguts

10.309.778,85
5.669.455,35

Drets anul·lats

0,00

Drets cancel·lats

0,00

Drets reconeguts nets
Recaptació neta

5.669.455,35
624.955,35

3- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
Amb un import de 5.651.232,64 euros, de conformitat amb l’art.101.2 del RD 500/90, estan
integrats per:
Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici pendents de cobrament
Drets pressupostaris reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament
Drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

5.044.500,00
594.409,00
12.323,64
5.651.232,64

4- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI.
Amb un import de 651.836,59 euros de conformitat amb l’art 101.3 del RD 500/90, estan
integrades per:
Obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pendents de pagament
Obligacions pressupostàries reconegudes en exercicis anteriors pendents de
pagament

509.121,04
4.238,08

Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries

138.477,47

TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

651.836,59

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

0,00
8.709,97
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TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

8.709,97

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari de l’exercici,
determina un superàvit de finançament, segons estat financer que figura a continuació:
Drets reconeguts nets

5.669.455,35

Obligacions reconegudes netes

6.101.949,58

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Resultat pressupostari

-432.494,23

Desviacions negatives de finançament (+)

670.721,58

Desviacions positives de finançament (-)

209.316,82

Despeses finançades amb romanent de Tresoreria

2.778.823,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.807.733,90

7- ROMANENTS DE CRÈDIT
Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit no afectats al
compliment d’obligacions són els següents:
Romanents compromesos

2.639.355,39

Romanents autoritzats

1.014.178,93

Romanents de crèdit retinguts

2,24

Romanents de crèdit no disponibles

0,00

Romanents de crèdit disponibles
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT

554.292,71
4.207.829,27

8- ROMANENT DE TRESORERIA
De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90, l’estat financer del
romanent líquid de tresoreria és el següent:
8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici
8.2 Drets pendents de cobrament a final de l'exercici
8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici
8.4 Partides pendents d'aplicació
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
8.5 Saldos de dubtós cobrament

203.043,88
5.651.232,64
651.836,59
8.709,97
5.211.149,90
6.526,50

8.6 Excés de finançament afectat

1.146.563,66

III. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-5-6)

4.058.059,74

Segon. Aprovar les Baixes de drets reconeguts realitzats pendents de cobrament per
import de 800,00 euros, d’acord amb el següent detall:
- Baixes per duplicitat sense acord Patronat Turisme 800,00€"
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

15. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DEL PATRONAT DE TURISME, EXERCICI 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Es dona compte del decret de presidència núm. 2019-0000735, de 7 de març de 2019,
d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 d'incorporació de romanents del Patronat de
Turisme, exercici 2019:
"Fets
1. Per decret de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del pressupost del
Patronat de Turisme de l’exercici 2018, resultant-ne un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 4.058.059,74 €.
2. L’article 182.1 del RDL 2/2004 i l’article 47.1 del RD 500/90 estableixen que poden
incorporar-se als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici
immediat següent, sempre que existeixin suficients recursos financers:

a. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de
crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre
de l’exercici.
b. Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176 d’
aquesta llei.
c. Els crèdits per operacions de capital.
d. Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.

3. L’article 182.3 del RDL 2/2004 i l’article 47.5 del RD 500/90 disposen que els crèdits que
emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament,
amb l’excepció de què es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar amb l’execució
de la despesa, o que sigui impossible la seva realització.
4. D’acord amb la base 15 de les Bases d’Execució del Pressupost es poden incorporar al
Pressupost de l’exercici els romanents de crèdit no utilitzats, provinents del pressupost de l’
exercici anterior, descrits a l’article 182 del RDL 2/2004 i l’article 47 del RD 500/90. La
incorporació de romanents de crèdit ha de ser aprovada pel president de la corporació,
preferentment de forma simultània a la liquidació del pressupost de l’exercici.
Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

2.
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2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de
la Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.

Resolc
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost del Patronat de Turisme de l’
exercici 2019 d’incorporació de romanents de crèdit per import de 3.702.235,15 €, a l’
empara de l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals:
Romanent per incorporació voluntària:1.768.226,29 €
Romanent per incorporació obligatòria:1.934.008,86 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Provinent de les següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018:
Org

Prog

Econòmic

Descripció aplicació pressupostària

131 RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL

Incorporar

7010

432

7010

432

16000 QUOTA SEGURETAT SOCIAL

7010

432

22602 MARKETING, PUBLICITAT I PATROCINI

7010

432

22606

7010

432

22699 DESPESES ESPECIALS

7010

432

22700 CONTRACTES DE NETEJA

7010

432

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

111.005,72

7010

432

24000 EDICIÓ DE MATERIAL GRÀFIC

19.239,46

7010

432

46201

PROGRAMA
TURÍSTICA

PER

PROMOCIÓ

7010

432

46503

SN
CC
BAIX
PENEDÈS.
PRODUCTES ENOTURÍSTICS

PROMOCIÓ

7010

432

46511

SN CC CONCA DE BARBERÀ. CAMPANYA
PUBLICITAT RUTA DEL CISTER

30.000,00

7010

432

48909

SN ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME.
PROMOCIÓ PRODUCTES ENOTURÍTICS

12.000,00

7010

432

SN FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA
48910 I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
PER ACTIVITATS GESTIÓ I

600.000,00

7010

432

SN
FUNDACIÓ
PARC
CIENTÍFIC
I
48911 TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE
CATALUNYA PER ACTIVITATS

102.171,04

7010

432

SN PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE
48912 TURISME I OCI DE CATALUNYA. PAISSATGE
DELS GENIS COFINANÇAT AJUN

25.000,00

7010

432

SN
ESTACIONS
NÀUTIQUES
COSTA
48925 DAURADA. DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL
TURISME NÀUTIC

20.000,00

7010

432

SN
ASSOCIACIÓ
D'EMPRESARIS
48928 D'HOSTELERIA DE TARRAGONA ARXIU GUIA
OFERTA GASTRONÒMICA DE VALOR AFEGIT

20.000,00

7010

432

48931

SN ASSOCIACIÓ DE CAMPINGS DE LA COSTA
DAURADA PER ACTIVITATS

60.000,00

27.131,14

DESPESES PROGRAMA DE FIRES I ACCIONS
SUPORT SECTOR TURÍSTIC

D'AJUTS

83.320,50

1.619.266,60
37.362,90
4.481,84
326,70

91.092,32
12.000,00
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7010

432

48932

SN REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA.
RAL·LI RACC - COSTA DAURADA

381.537,06

7010

432

48934

SN ASSOCIACIÓ GOLF COSTA DAURADA PER
ACTIVITATS

18.000,00

7010

432

48935

SN
FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA

20.000,00

7010

432

63200 INVERSIONS PER OBRES

6.000,00

7010

432

63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI

1.392,99

7010

432

63600

INVERSIONS PER REPOSICIÓ D'EQUIPS PER
PROCESSOS D'INFORMACIÓ

3.067,63

7010

439

46212

SN AJUNTAMENT DEL VENDRELL. RUTA DEL
XATÓ

3.000,00

7010

439

48901

SN CAMBRA COMERÇ DE VALLS. FESTA
CALÇOTADA A FRANÇA

9.000,00

7011

432

22602 MARKETING, PUBLICITAT I PATROCINI

7011

432

22699 DESPESES ESPECIALS

7011

432

46201

SN AJ.ST.CARLES RÀPITA.
TURISMES DE CREUERS

7011

432

46502

SN C.C. RIBERA D'EBRE. CAMPANYA DE
PUBLICITAT

10.000,00

7011

432

46507

SN CC TERRA ALTA. CAMPANYA PUBLICITAT
VIA VERDA

15.000,00

7011

432

48906

SN ESTACIÓ NÀUTICA DE SANT CARLES DE
LA RÀPITA PER ACTIVITATS

20.000,00

7011

432

63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI

7011

432

63600

INVERSIONS PER REPOSICIÓ D'EQUIPS PER
PROCESSOS D'INFORMACIÓ

7012

439

46200

PROGRAMA
SUBVENCIÓ
DESENVOLUPAMENT

ACCIONS

7012

439

48900

PROGRAMA
D'AJUTS
DESENVOLUPAMENT

ACCIONS

D'EMPRESARIS

137.255,50
138,00

PROMOCIÓ

PER

20.000,00

1.200,00
1.200,00
144.074,41
36.971,34
3.702.235,15

La incorporació d’aquests romanents es finançarà mitjançant:
Org

Econòmic

Descripció aplicació pressupostària
PER

A incorporar

6020

87000

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS

A

6020

87010

ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

3.467.998,86
234.236,29
3.702.235,15

"

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

16. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS, EXERCICI 2018.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte del decret de presidència núm. 2019-0000646, de data 28 de febrer de
2019, d'aprovació de la liquidació del pressupost de BASE 2018.
"Fets
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De conformitat amb els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març text refós de la Llei de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes
locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es presenta la
Liquidació del Pressupost de BASE l’exercici 2018.
Tenint en compte que els esmentats articles del Reial Decret Legislatiu 2/2004 text refós de
la Llei 39/88 Reguladora de les hisendes locals estableixen que les corporacions locals,
abans del dia u de març de l’exercici següent, hauran de confeccionar la liquidació del
pressupost, i que la seva aprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne
compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Vist l’informe del cap de Gestió econòmica de BASE, amb el vistiplau de l’interventor i la
documentació comptable presentada que acredita les xifres i resultats comptables de la
liquidació del pressupost de 2018.

Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
RESOLC:
Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost de BASE Gestió d’Ingressos, en els
termes següents:
1- PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial
Modificacions

16.400.000,00
3.370.480,77

PRESSUPOST DEFINITIU

19.770.480,77

Obligacions reconegudes

13.611.504,01

Pagaments efectius

13.375.010,99

2- PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial

16.400.000,00
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Modificacions

3.370.480,77

PRESSUPOST DEFINITIU

19.770.480,77

Drets reconeguts

15.045.327,36

Recaptació neta

15.008.887,36

3- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
Amb un import de 1.562.009,60 euros, de conformitat amb l’art.101.2 del RD 500/90, estan
integrats per:
Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici pendents de cobrament
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Drets pressupostaris reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament

36.440,00
130.518,68

Drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries

1.395.050,92

TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

1.562.009,60

4- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI.
Amb un import de 2.722.909,54 euros de conformitat amb l’art 101.3 del RD 500/90, estan
integrades per:
Obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pendents de pagament
Obligacions pressupostàries reconegudes en exercicis anteriors pendents de
pagament

236.493,02
0,00

Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries

2.486.416,52

TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

2.722.909,54

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

28.782.232,51
11.786,44
-28.770.446,07

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari de l’exercici,
determina un superàvit de finançament, segons estat financer que figura a continuació:
Drets reconeguts nets

15.045.327,36

Obligacions reconegudes netes

13.611.504,01

Resultat pressupostari

1.433.823,35

Desviacions negatives de finançament (+)

0,00

Desviacions positives de finançament (-)

0,00

Despeses finançades amb romanent de Tresoreria

1.208.864,77

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.642.688,12

7- ROMANENTS DE CRÈDIT
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Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit no afectats al
compliment d’obligacions són els següents:
Romanents compromesos
Romanents autoritzats

2.360.405,41
26.746,71

Romanents de crèdit retinguts

0,00

Romanents de crèdit no disponibles

0,00

Romanents de crèdit disponibles

3.771.824,64

TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT

6.158.976,76

8- ROMANENT DE TRESORERIA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90, l’estat financer del
romanent líquid de tresoreria és el següent:
(+) Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici

43.723.577,31

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

1.562.009,60

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

2.722.909,54

(+/-) Partides pendents d'aplicació
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
(-) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

-28.770.446,07
13.792.231,30
125.385,35
13.666.845,95

"

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

17. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS, EXERCICI 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte del decret de presidència núm. 2019-0000734, de 7 de març de 2019,
d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 d'incorporació de romanents de BASE Gestió d'Ingressos, exercici 2019.
"Fets
1. Per decret de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del pressupost de
BASE-Gestió d’Ingressos de l’exercici 2018, resultant-ne un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 13.666.845,95 €
2. L’article 182.1 del RDL 2/2004 i l’article 47.1 del RD 500/90 estableixen que poden
incorporar-se als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici
immediat següent, sempre que existeixin suficients recursos financers:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/04/2019 a les 14:20:47 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 11/04/2019 a les 11:40:07

a. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de
crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre
de l’exercici.
b. Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176 d’
aquesta llei.
c. Els crèdits per operacions de capital.
d. Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
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3. L’article 182.3 del RDL 2/2004 i l’article 47.5 del RD 500/90 disposen que els crèdits que
emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament,
amb l’excepció de què es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar amb l’execució
de la despesa, o que sigui impossible la seva realització.
4. D’acord amb la base 15 de les Bases d’Execució del Pressupost es poden incorporar al
Pressupost de l’exercici els romanents de crèdit no utilitzats, provinents del pressupost de l’
exercici anterior, descrits a l’article 182 del RDL 2/2004 i l’article 47 del RD 500/90. La
incorporació de romanents de crèdit ha de ser aprovada pel president de la corporació,
preferentment de forma simultània a la liquidació del pressupost de l’exercici.

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de
la Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.

Resolc:
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos de l’
exercici 2019 d’incorporació de romanents de crèdit per import de 2.387.152,12 €, a l’
empara de l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals:
Romanent per incorporació voluntària: 2.387.152,12 €
Provinent de les següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018:
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La incorporació d’aquests romanents es finançarà mitjançant romanent líquid de tresoreria."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

18. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2019.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies.
Simplement dir que al número 18 i número 19 votaré en contra.”

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 ...................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
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Fets
Per Decret de la Presidència de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de la Corporació de l’exercici 2018.
Per Decret de la Presidència de data 7 de març de 2019 s’ha aprovat la modificació de
crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit de la Corporació, exercici 2019,
resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure disposició de 34.513.260,94 euros.
S'han detectat les següents necessitats de canvi de denominació en diverses aplicacions
pressupostàries aprovades en el pressupost 2019:
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DESPESES
Denominació actual

Nova denominació

1010

492

46502

Conveni marc consells comarcals - SN Consells Comarcals implantació ACTIO als
plataforma actio
municipis

1200

312

78900

SN creu roja. Teleassistència i banc
SN Creu Roja. Banc de suport
de suport

1200

311

75101

SN centre de simulació. Adquisició SN Universitat Rovira i Virgili. Suport vital
d'un robot pediàtric
bàsic i avançat

1200

425

22602

Pla de comunicació i sensibilització Pla de comunicació i sensibilització en
xarxa calor conv.2018 FEDER
economia circular i economia baixa carboni

1200

425

22799

Redacció de projectes d'instal·lació Redacció
biomassa conv.2018 FEDER
biomassa

2010

334

46207

Patronat municipal
Vendrell. Activitats

2010

334

46219

Ajuntament de reus. Memorimage

auditori

del

de

projectes

d'instal·lacions

Prosceni El Vendrell. Activitats
Institut Municipal Reus Cultura. Memorimage

INGRESSOS
Denominació actual

Nova denominació

2031

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. Taxes per drets de matricula Tarragona E.
Conservatori Tarragona
Música i conservatori

2032

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. Taxes per drets de matricula Reus E. Música i
Conservatori Reus
conservatori

2033

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. Taxes per drets de matrícula Tortosa E.
Conservatori Tortosa
Música i conservatori

2041

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. EA Taxes per drets de matrícula escola d'art
Tarragona
Tarragona

2042

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. EA
Taxes drets de matrícula escola d'art de Reus
Reus

2043

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. EA Taxes per drets de matrícula escola d'art
Tortosa
Tortosa
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També, s’ha detectat que en el pressupost inicial de la Corporació de l'exercici 2019 es van
aprovar previsions d'ingressos les quals és necessari moure a noves aplicacions
pressupostàries:
Aplicació actual

Nova aplicació

Import

2031 31200

2031 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. Conservatori
Tarragona

100 €

2032 31200

2032 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. Conservatori Reus

100 €

2033 31200

2033 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. Conservatori
Tortosa

100 €

2041 31200

2041 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. EAD Tarragona

100 €

2042 31200

2042 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. EAD Reus

100 €

2043 31200

2043 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. EAD Tortosa

100 €

Denominació

Vistes les peticions de les diverses unitats, s’han d’atendre despeses que no es poden
demorar fins l’exercici següent, i no existeix crèdit o és insuficient en el vigent pressupost.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la
Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.

En conseqüència,S'ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 2 del Pressupost de la Corporació per
al present exercici del 2019 amb un increment pressupostari d'11.978.769,19 €, segons es
detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2018
APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

Crèdit
extraordinari

1010-1532-76221-01

SN Ajuntament del Vendrell. Reordenació i millora del C. Doctor
Robert i adjacents

1010-164-76232-01

SN Ajuntament de Marçà. Millores cementiri municipal

25.000,00

1010-311-76222-01

SN Ajuntament de Colldejou. Compra grup electrogen

25.000,00

1010-337-76237-01

SN Ajuntament de Bellmunt del Priorat. Millores piscina
municipal

50.000,00

1010-432-76224-01

SN Ajuntament de Roquetes. Millores Àrea de pàrquing per
caravanes

35.000,00

1010-920-76280-01

SN EMD Campredó - equipaments municipals

30.000,00

620.000,00
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1010-922-48100-01

SN ACM Post grau contractació administrativa i gestió de
serveis públics

6.020,00

1010-922-48127-01

SN FAAEE Postgraus govern obert local i transparència i
Lideratge i govern local

20.000,00

1010-922-48213-01

SN FAAEE IV Màster en govern local

15.000,00

1010-933-76298-01

SN Ajuntament de Prades. Instal·lació ascensor a l'Ajuntament

25.000,00

1010-922-48211-01

SN FAAEE V Màster en govern local

15.000,00

1014-4910-22799-01

Desenvolupament mòdul SITMUN 3

20.000,00

1200-172-45301-01

SN Observatori del paisatge de Catalunya . Simposi
internacional "Paisatge,Agricultura i Dona"

12.000,00

1200-172-46708-01

SN Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Estudi selectiva
sistema de captura

17.000,00

1200-425-76201-01

Subvenció en instal·lació calderes i xarxes de calor biomassa
en equipaments municipals

500.000,00

2010-1521-76299-01

SN Ajuntament de Camarles. Rehabilitació antiga estació ADIF

20.000,00

2010-231-48209-01

SN Associació Aiguamarina- Casal d'estiu per persones amb
capacitats diferents

10.000,00

2010-333-76298-01

SN Ajuntament de Prades. Instal·lació butaques al centre cívic

45.000,00

2010-333-76711-01

SN Museu Conca de Barberà. Millora instal·lacions

20.000,00

2010-333-78037-01

SN Arquebisbat de Tarragona- Projecte de museïtzació església
de Santa Maria de Montblanc

10.000,00

2010-334-45110-01

SN Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució social
per activitats

30.000,00

2010-334-46250-01

SN Ajuntament de Constantí. Trobada d'Armats

6.000,00

2010-334-46262-01

SN Ajuntament de Les Piles - Festival de Dansa

6.000,00

2010-334-46264-01

SN Ajuntament de Solivella.
commemoratiu Vot de Poblet

2010-334-46265-01

SN Ajuntament de la Pobla de Massaluca. Projecte Àliga
Quatribarrada

6.000,00

2010-334-46266-01

SN Ajuntament de la Selva del Camp. Edició llibre Onomàstica
de La Selva

9.000,00

2010-334-48186-01

SN Casa de Andalucía de Tarragona i Província. Activitats

2010-334-48188-01

SN Confraria M. de Déu de la Cinta de Tortosa- Actes centenari
de l'Himne.

7.000,00

2010-334-48210-01

SN Celler Cooperatiu de Gandesa- Activitats Centenari

5.000,00

2010-334-76240-01

SN Ajuntament de la Selva del Camp. Recuperació Passatge
Carnisseria

30.000,00

2010-334-76291-01

SN Ajuntament d'Alcanar. Millores a l'edifici antic escorxador

30.000,00

2010-334-76287-01

SN Ajuntament de Prat de Comte. Adequació casal

30.000,00

2010-334-78038-01

SN Esbart Dansaire de Calafell- Creació elements seguici
popular

15.000,00

2010-334-78040-01

SN Fundació Càmera Musicae. Adequació edifici

2010-336-77022-01

SN Cooperativa Obrera Tarraconense. Millores Edifici catalogat

20.000,00

2010-336-78036-01

Conveni Generalitat, Diputació de Tarragona, Arquebisbat i
Ajuntament de Riudoms. Restauració campanar església

30.000,00

2010-336-78039-01

SN Bisbat de Tortosa . Obres Ermita de la Fatarella

12.000,00

2010-338-46820-01

SN EMD de Jesús. Celebració XXV aniversari de la seva
constitució

10.000,00

2010-341-48187-01

SN Club Hoquei Vila-seca. Actes de celebració aniversari

20.000,00

Construcció

de

mural

15.000,00

15.000,00

100.000,00
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2010-341-48214-01

SN Club Atletisme Runners El Vendrell. Activitats

6.000,00

2010-342-76258-01

SN Ajuntament de Gandesa. Pavimentació pista d'estiu

30.000,00

2010-4311-46230-01

SN Ajuntament de Tortosa. 75è aniversari Fira Expoebre

10.000,00

2010-439-46221-01

SN Ajuntament de Reus. Centre de Promoció Local a l'Estació
Enològica

25.000,00

3020-453-60900-01

instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

3020-453-60916-01

intersecció d'accés al polígon industrial de Vilallonga

3020-453-60967-01

T-3231 Variant d'Almoster i condicionament fins a la Selva del
Camp.

4.000.000,00

3020-453-61911-01

Millores puntuals de seguretat, Camp de Tarragona 2019

1.600.000,00

3020-453-61912-01

Millores puntuals de seguretat, Terres de l'Ebre 2019

3020-453-61913-01

Millores puntuals de seguretat TV-7002 de Vimbodí a Poblet

1.200.000,00

3020-453-61914-01

TV-2443 i TP-2003 Travesseres de Vila-rodona

1.000.000,00

3020-453-61915-01

TP-2044 i TV-2048 del Vendrell al Barri Baix de Sant Vicenç de
Calders

600.000,00

3020-453-61916-01

T-313 entre l'accés a Riudecanyes i la TV-3131

488.000,00

3020-453-61917-01

T-342 de Roquetes als Reguers

3.000.000,00

3020-453-61956-01

Condicionament TV-2021 de Masos de Vespella a la Nou de
Gaià

1.000.000,00

3020-453-61981-01

Condicionament TP-2039 del Catllar a la N-340

2.500.000,00

3020-453-61982-01

Condicionament de la TP-2031, 3a fase

3.000.000,00

3020-453-61983-01

Millores puntuals de seguretat a la T-1110 d'accés a Lledó

1.000.000,00

5050-334-45107-01

SN FURV. Congrés Català de la cuina

20.000,00

5050-336-22609-01

Activitats de dinamització a l'entorn natural i patrimonial
Escornalbou

30.000,00

5050-336-75010-01

SN URV. Habilitació accés Jaciment de l'Assut de Tivenys

40.000,00

6012-933-62200-01

Adquisició d'immobles de serveis

70.000,00

6020-011-9131-01

Amortització extraordinària d'operacions de crèdit IFS 2017

6020-931-22699-01

Despeses especials

8000-231-48212-01

SN Fundació carta de la Pau dirigida a l'ONU - programa
VitaMina

8030-920-21300-01

Reparacions manteniment
instal·lacions i utillatge

8030-920-22106-01

Productes farmacèutics i material sanitari

8030-920-22799-01

Altres contractes

8030-920-62300-01

Inversió nova maquinària instal·lacions tècniques i utillatge

9000-922-22706-01

Estudis i treballs tècnics

1.000.000,00
600.000,00

800.000,00

3.221.079,27
1.500,00

i

conservació

maquinària

10.000,00
3.300,00
5.800,00
27.000,00
3.000,00
15.000,00

Total crèdits extraordinaris

27.221.699,27

Aplicació
pressupostària

Descripció

Suplement de
crèdit

1010-4910-76200-01

Pla específic de xarxes bàsiques i informàtica PEXI

7.748,00

1010-920-12003-01

Sous Grup C1

9.170,28

1010-920-12009-01

Altres retribucions bàsiques funcionaris

3.971,07

1010-920-12100-01

Complement de destí

5.352,91

1010-920-12101-01

Complement específic

8.782,79

1010-920-12103-01

Altres complements funcionaris

1.764,92
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1010-920-16000-01

Quota Seguretat Social

8.712,60

1010-920-22602-01

Material informatiu obres

1010-942-76217-01

Pla d'Acció Municipal 2017 inversions

1010-942-76267-01

SN Ajuntament de Godall. Infraestructures urbanes

50.000,00

1011-920-12001-01

Sous Grup A2

12.213,48

1011-920-12004-01

Sous Grup C2

15.264,24

1011-920-12009-01

Altres retribucions bàsiques funcionaris

11.123,88

1011-920-12100-01

Complement de destí

14.263,20

1011-920-12101-01

Complement específic

23.584,44

1011-920-12103-01

Altres complements funcionaris

1011-920-16000-01

Quota Seguretat Social

24.393,71

1011-920-22706-01

Estudis i treballs tècnics

30.000,00

1014-150-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

55.752,48

1014-150-150-01

Productivitat

1014-150-16000-01

Quota Seguretat Social

1200-150-22699-01

Despeses especials

1200-150-22706-01

Estudis i treballs tècnics

146.830,06

1200-150-22799-01

Redacció de projectes enginyeria

142.727,53

1200-150-63900-01

Equipament tècnic enginyeria

1200-170-22706-01

Estudis i treballs tècnics

7.631,45

1200-172-21000-01

Aportació conservació i manteniment Albereda de Santes Creus

2.789,05

1200-172-21002-01

Aportació conservació i millora boscos d'Escornalbou

2.885,85

1200-172-46200-01

Prevenció d'incendis forestals

1200-172-46230-01

SN Ajuntament d'Aiguamúrcia. Residus i Vigilància Albereda

3.000,00

1200-311-12004-01

Sous Grup C2

7.632,12

1200-311-12009-01

Altres retribucions bàsiques

3.059,70

1200-311-12100-01

Complement destí

3.884,88

1200-311-12101-01

Complement específic

5.650,44

1200-311-12103-01

Altres complements funcionaris

1.260,36

1200-311-16000-01

Quota Seguretat Social

6.446,25

1200-311-45101-01

SN Universitat Rovira i Virgili. Equipament i gestió d'un Centre
de simulació

30.000,00

1200-311-48904-01

SN Lliga contra el càncer. Programa de prevenció

30.000,00

1200-311-48905-01

SN Fundació Catalana de l'Esplai

10.000,00

1200-311-48961-01

SN Federació Salut Mental de Catalunya

15.000,00

1200-312-78900-01

SN Creu Roja. Teleassistència i banc de suport

20.000,00

1200-336-22799-01

Redacció projectes operació Baronia Escornalbou

1200-425-76200-01

Subvencions Ajuntaments Eficiència Energètica PAES

100.000,00

2010-330-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

415.193,53

2010-330-150-01

Productivitat

39.246,11

2010-330-16000-01

Quota Seguretat Social

37.021,23

2010-3322-48944-01

SN Fundació Civil Privada Populus Alba. Digitalització Arxiu
Tarradellas

25.000,00

2010-334-48192-01

SN Trono Villegas - Col·lectiu de teatre necessari. Festival
Internacional de Teatre de Tarragona

30.000,00

50.000,00
140.487,74

4.863,12

3.934,45
14.932,27
299,46

69.422,91

71.670,84

9.002,22
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2010-336-45390-01

Aportació Patronat Muntanya de Montserrat

2010-336-78027-02

SN Arquebisbat de Tarragona. Rehabilitació església dels
Garidells

6.000,00

2010-336-78034-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Reparacions església de l'Aleixar

7.000,00

2010-336-76226-01

SN Ajuntament de Vilaplana. Recuperació arqueològica
església de la Mussara (2a fase)

54.000,00

2010-341-48163-01

SN Volta Ciclista
Organització Volta

34.000,00

2011-334-22609-01

Despeses diverses organització exposicions

2020-320-21300-01

Reparació i conservació centres educatius

2020-320-22104-01

Vestuari

2020-320-62600-01

Adquisició d'equipament informàtic

2020-320-63200-01

Edificis i altres construccions

2020-320-64100-01

Adquisició d'aplicacions informàtiques

2021-323-21200-01

Reparació i conservació d'edificis

2021-323-21300-01

Reparació i conservació de maquinària

5.000,00

2021-323-22000-01

Material d'oficina ordinari no inventariable

4.000,00

2021-323-22130-01

Material didàctic

3.000,00

2022-326-22300-01

Servei de transport

4.450,00

2023-323-131-01

Retribucions contractes temporals

2023-323-16000-01

Quota Seguretat Social

4.943,62

2023-323-22130-01

Material didàctic

5.000,00

2023-323-22699-01

Despeses especials

7.000,00

2023-323-63500-01

Mobiliari i equipament

2031-324-63300-01

Inversió en maquinària, instal·lacions i utillatge

2031-324-63600-01

Inversió per reposició d'equips procés

10.800,00

2031-324-63900-01

Altres inversions per reposició

10.000,00

2032-324-131-01

Retribucions contractes temporals

17.122,64

2032-324-16000-01

Quota Seguretat Social

5.650,47

2033-324-131-01

Retribucions contractes temporals

3.639,67

2033-324-16000-01

Quota Seguretat Social

1.201,09

2033-324-20200-01

Lloguer de sales

18.000,00

2033-324-63500-01

Inversió per reposició de mobiliari

19.400,00

2033-324-63600-01

Inversió per reposició d'equip de procés

4.000,00

2033-324-63900-01

Altres inversions de reposició associada

20.000,00

2041-324-131-01

Retribucions contractes temporals

13.749,88

2041-324-16000-01

Quota Seguretat Social

2041-324-20600-02

Subscripcions llicències informàtiques educatives

2041-324-22130-02

Material didàctic

2041-324-62600-01

Renovació equips informàtics

2041-324-63500-01

Inversió per reposició de mobiliari

2042-324-20600-01

Subscripcions de Ilicències informàtiques educatives

2043-324-131-01

Retribucions contractes temporals

6.874,94

2043-324-16000-01

Quota Seguretat Social

2.268,73

3000-450-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

a

Catalunya.

Associació

70.000,00

Esportiva.

6.500,00
215.000,00
4.000,00
10.000,00
320.000,00
4.000,00
20.000,00

14.980,68

17.000,00
6.500,00

4.537,46
23.000,00
5.000,00
55.200,00
4.500,00
26.656,00

172.075,85
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3000-450-150-01

Productivitat

14.557,46

3000-450-16000-01

Quota Seguretat Social

21.065,02

3070-4412-46202-01

SN Ajuntament de Miravet. Pas de la barca

12.000,00

4020-920-21300-01

Reparacions manteniment i
instal·lacions tècniques i utillatge

4020-920-22700-01

Contractes de neteja i condicionament

4150-337-62700-01

Projecte Tarraco Arena Plaça

5050-326-45101-01

SN URV. Càtedra coneixement CAT.SUD

20.000,00

5050-414-46705-01

SN Leader Consorci del Camp

64.800,00

5050-414-46706-01

SN Leader Consorci Baix Ebre i Montsià

18.600,00

5050-414-46707-01

SN
Leader
Consorci
Socioeconómiques

5050-432-46200-01

Foment projectes PECT del territori

5050-439-48178-01

SN Fundació Tarragona Smart Mediterranean City. Activitats

5050-439-48900-01

Aportació Associació Arc Llatí

5050-462-45101-01

Conveni URV Marc

20.000,00

6012-933-22706-01

Redacció projecte Savinosa

30.000,00

6020-920-48900-01

Assignació funcionament grups sindicals i altres

6020-931-22706-01

Estudis i treballs tècnics

25.000,00

6020-932-22708-01

Serveis de recaptació d'entitats locals a favor de Diputació

25.000,00

8000-920-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

422.088,46

8000-920-131-01

Retribucions contractes temporals

129.050,55

8000-920-143-01

Retribucions funcionaris temporals acumulació de tasques

49.235,42

8000-920-150-01

Productivitat

35.606,75

8000-920-16000-01

Quota Seguretat Social

132.429,26

8000-920-22606-01

Formació ocupacional

23.936,50

8000-920-22706-01

Treballs d'assistència tècnica

45.000,00

8010-920-12004-01

Sous Grup C2

7.632,12

8010-920-12009-01

Altres retribucions bàsiques

3.059,70

8010-920-12100-01

Complement de destí

3.884,88

8010-920-12101-01

Complement específic

5.650,44

8010-920-12103-01

Altres complements funcionaris

1.260,36

8010-920-16000-01

Quota Seguretat Social

6.446,25

8030-920-22606-01

Formació corporativa

53.000,00

8030-920-22199-01

Equips de protecció individual

81.047,35

8040-241-12009-01

Altres retribucions bàsiques funcionaris

287,53

8040-241-12100-01

Complement de destí

560,02

8040-241-12101-01

Complement específic

982,68

8040-241-12103-01

Altres complements funcionaris

182,50

8040-241-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

8040-241-150-01

Productivitat

6.885,28

8040-241-16000-01

Quota Seguretat Social

9.638,45

8040-241-22606-01

Organització actes i cursos

5.000,00

8040-241-22699-01

Despeses especials

8040-241-22706-01

Treballs d'assistència tècnica

conservació

maquinària

41.972,33
22.000,00
150.000,00

Intercomarcal

d'iniciatives

18.600,00
300.000,00
40.000,00
5.500,00

1.000,00

64.875,79

30.500,00
5.000,00
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9020-4910-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

55.495,84

9020-4910-16000-01

Quota Seguretat Social

18.313,63

9020-920-21600-01

Contractes manteniment equipament informàtic

20.000,00

9020-920-22706-01

Estudis i treballs tècnics

15.000,00

9020-920-63600-01

Equipament informàtic

20.000,00

9020-920-64101-01

Aplicacions informàtiques

25.000,00

9030-4910-12000-01

Sous Grup A1

9030-4910-12009-01

Altres retribucions bàsiques

125,34

9030-4910-12100-01

Complement de destí

464,26

9030-4910-12101-01

Complement específic

994,99

9030-4910-12103-01

Altres complements funcionaris

164,42

9030-4910-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

84.342,16

9030-4910-16000-01

Quota Seguretat Social

27.933,87

9030-920-21600-01

Manteniment informàtic

52.000,00

9030-920-22706-01

Estudis i treballs tècnics

50.000,00

9030-920-64101-01

Aplicacions informàtiques

1.412,50

846.000,00
Total suplements de crèdit

6.148.602,71

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

Baixes per
anul·lació

1010-160-76221-02

SN Ajuntament del Vendrell. Obres reposició col·lectors
clavegueram malmesos

2020-320-63200-01

Edificis i altres construccions

3020-453-60967-02

Condicionament de la T-3231 d' Almoster a la Selva del Camp

4.000.000,00

3020-453-61900-02

Condicionament i construcció de carreteres

4.136.908,28

3020-453-61901-02

Complement carreteres en execució

3020-453-61904-02

Reforç de ferm

3020-453-61911-02

Millores puntuals de seguretat i drenatge Camp de Tarragona

3020-453-61912-02

Millores puntuals de seguretat i drenatge Terres de l'Ebre

3020-453-61913-02

Condicionament de la TV-7002 de Vimbodí a Poblet 2a Fase

1.200.000,00

3020-453-61956-02

Actuacions puntuals carretera Accés a Vespella TV-2021

1.000.000,00

3020-453-61969-02

Condicionament Accés Est La Riera de Gaià T-202

3020-453-61981-02

Millores puntuals de seguretat i drenatge a la TP-2039 del
Catllar a la N-340

1.500.000,00

3020-453-61982-02

Condicionament de la TP-2031 tram de la TV-2034 a la C-51

3.000.000,00

3020-453-61983-02

Condicionament de la T-1110 de la T-330 a Lledó

1.000.000,00

3020-453-63901-02

Equip Laboratori departament tècnic

3060-453-61907-02

Millores puntuals de seguretat i drenatge

4020-920-21300-01

Reparacions manteniment i
instal·lacions tècniques i utillatge

4020-920-22106-01

Productes farmacèutics i material sanitari

4020-920-22199-01

Equips de protecció individual

59.380,40

4020-920-22606-01

Organització de cursos

17.360,00

380.000,00
70.000,00

23.512,71
7.586,51
1.600.000,00
800.000,00

547.075,05

5.000,00

conservació

600.000,00
maquinària

3.000,00
5.871,35
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4020-920-62300-01

Inversió nova maquinària instal·lacions tècniques i utillatge

3.000,00

6020-929-50001-01

Fons de contingència increment retributiu capítol 1

1.202.838,49

9000-926-46205-01

SN Ajuntament de Tarragona. Telecomunicacions

6.000,00

9020-920-64101-01

Aplicacions informàtiques

224.000,00
Total baixes per anul·lació

21.391.532,79

RLT
6020-87000-01

Crèdits despeses

Resum modificació

Previsions ingressos

Crèdits extraordinaris

27.221.699,27 €

Suplements de crèdit

6.148.602,71 €

Baixa per anul·lació
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11.978.769,19

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

- 21.391.532,79 €

Romanent de tresoreria

11.978.769,19 €

TOTAL

11.978.769,19 €

11.978.769,19 €

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 2, el romanent de tresoreria de lliure
disposició resultant serà de 22.534.491,75 €.

2. Aprovar el canvi de denominació de les aplicacions pressupostàries de despesa
aprovades al pressupost 2019.
DESPESES
Denominació actual

Nova denominació

1010

492

46502

Conveni marc consells comarcals - SN Consells Comarcals implantació ACTIO
plataforma actio
als municipis

1200

312

78900

SN creu roja. Teleassistència i banc
SN Creu Roja. Banc de suport
de suport

1200

311

75101

SN centre de simulació. Adquisició SN Universitat Rovira i Virgili. Suport vital
d'un robot pediàtric
bàsic i avançat

1200

425

22602

Pla de comunicació i sensibilització Pla de comunicació i sensibilització en
xarxa calor conv.2018 FEDER
economia circular i economia baixa carboni

1200

425

22799

Redacció de projectes d'instal·lació Redacció
biomassa conv.2018 FEDER
biomassa

2010

334

46207

Patronat municipal
Vendrell. Activitats

2010

334

46219

Ajuntament de reus. Memorimage

auditori

del

de

projectes

d'instal·lacions

Prosceni El Vendrell. Activitats
Institut Municipal Reus Cultura. Memorimage

INGRESSOS
Denominació actual

Nova denominació

2031

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. Taxes per drets de matricula Tarragona E. Música i
Conservatori Tarragona
conservatori

2032

31200

Taxes per expedició doc. Admitius. Taxes per drets de matricula Reus E. Música i
Conservatori Reus
conservatori
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Taxes per expedició doc. Admitius. Taxes per drets de matrícula Tortosa E. Música i
Conservatori Tortosa
conservatori

2033

31200

2041

31200

Taxes per expedició doc. Admitius.
Taxes per drets de matrícula escola d'art Tarragona
EA Tarragona

2042

31200

Taxes per expedició doc. Admitius.
Taxes drets de matrícula escola d'art de Reus
EA Reus

2043

31200

Taxes per expedició doc. Admitius.
Taxes per drets de matrícula escola d'art Tortosa
EA Tortosa
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3. Moure les previsions d'ingressos del pressupost inicial de l'exercici 2019 a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicació actual

Nova aplicació

2031 31200

2031 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. Conservatori
Tarragona

100 €

2032 31200

2032 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. Conservatori Reus

100 €

2033 31200

2033 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. Conservatori
Tortosa

100 €

2041 31200

2041 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. EAD Tarragona

100 €

2042 31200

2042 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. EAD Reus

100 €

2043 31200

2043 32500

Taxes per expedició doc. Admitius. EAD Tortosa

100 €

Denominació

Import

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

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

19. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DEL
PRESSUPOST DEL PATRONAT DE TURISME, EXERCICI 2019.
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 ...................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
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Per Decret de la Presidència de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del
pressupost del Patronat de Turisme de l’exercici 2018.
Per Decret de la Presidència de data 7 de març de 2019 s’ha aprovat la modificació de
crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit del Patronat de Turisme, exercici 2019,
resultant-ne un romanent de tresoreria per a despeses generals de 590.060,88 euros.
Vistes les peticions de les diverses unitats, s’han d’atendre despeses que no es poden
demorar fins l’exercici següent, i no existeix crèdit o és insuficient en el vigent pressupost.

Fonaments de dret
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1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la
Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.

En conseqüència,S'ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 2 del Pressupost del Patronat de
Turisme per al present exercici del 2019 amb un increment pressupostari de 165.617,23€,
segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME. EXERCICI 2019
APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació pressupostària

Descripció

7010-432-13000-01

Retribucions bàsiques personal laboral fix

31.453,42

7010-432-131-01

Retribucions contractes temporals

13.873,96

7010-432-150-01

Productivitat

2.360,67

7010-432-16000-01

Quota Seguretat Social

7.743,27

7010-432-22602-01

Marketing, publicitat i patrocini

15.000,00

7010-432-22706-01

Estudis i Treball tècnics

18.000,00

7010-432-45102-01

SN Agència Catalana de Turisme per activitats
Turisme de Catalunya

7010-439-46212-01

SN Ajuntament del Vendrell- Ruta del Xató

3.000,00

7011-432-22610-01

Despeses programes de fires Terres de l'Ebre

8.000,00

TOTAL

Suplement de crèdit

100.000,00

199.431,32

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

Baixa per
anul·lació
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7010-929-50001-01

Fons de contingència. Art. 31 de la Llei orgànica 2/2012,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

33.814,09

RLT
7010-87000-01

Resum modificació

Crèdits despeses

Suplements de crèdit

199.431,00 €

Baixa per anul·lació

- 33.814,09 €

Romanent de tresoreria
TOTAL

165.617,23

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Previsions ingressos

165.617,23 €
165.617,23 €

165.617,23 €
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Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 2, el romanent de tresoreria per a
despeses generals resultant serà de 424.443,65€.
2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la data de publicació
al BOP, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’aprovació serà
definitiva.

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

20. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE CONTROL INTERN PERMANENT PER
AVALUAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT, ANY
2018, D’ACORD AMB L’ART. 12 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS
DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE
FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte de l’informe de control intern permanent per avaluar el compliment de la
normativa en matèria de morositat corresponent a l'any 2018, d'acord amb el que preveu l’
article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptables de factures del Sector Públic, que és com segueix:
"1. Fonaments de dret per a l’emissió de l’informe.
Amb motiu de l’entrada en vigor del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic de control intern de les entats del Sector Públic Local, s’emet aquest informe de
control financer permanent, que comprèn les actuacions que siguin atribuïdes en
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l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor; d’acord amb el que preveu el segon paràgraf de
l'art. 29.2 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local:
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“El control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos
en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma
continua, que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector
público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de
buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto
económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y
procedimental. A estos efectos, el órgano de control podrá aplicar técnicas de
auditoría.
El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que
anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero,
como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano
interventor.”
Als efectes de contextualitzar aquest informe, s’emet a partir del fonament de dret citat
anteriorment, així com els fonaments que s’indiquen a continuació:
El 28 de desembre de 2013 es va publicar en el BOE la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic, que posteriorment es va modificar per la Llei Orgànica 6
/2015, de 12 de juny. El seu objecte és l’impuls de l’ús de la factura electrònica, la
creació del registre comptable de factures, la regulació del procediment per a la seva
tramitació en les Administracions Públiques i les actuacions de seguiment pels
òrgans competents.
L’art.2.2 de la Llei 25/2013, estableix que tenen la consideració d’Administracions
Públiques els ens, organismes i entitats a les quals es refereix l’art.3.2 el Text refós
de la llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 2/2011; en aquesta relació
d’organismes i entitats s’inclouen les entitats que integren l’Administració Local.
L’art.12 de la Llei 25/2013 regula les facultats i obligacions dels òrgans de control
intern. A tal efecte, estableix que anualment l’òrgan de control intern elaborarà un
informe en el qual s’avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat.
En el cas de les Entitats Locals, aquest informe serà elevat al Ple. Aquesta avaluació
del compliment de la normativa en matèria de morositat s’ha de dur a terme a partir
dels informes trimestrals que el departament de Comptabilitat ha de lliurar a Control
Intern, en virtut del que estableix l’art.10 de la mateixa Llei, que regula les actuacions
de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat. En aquests informes trimestrals s’
han d’indicar les relacions de factures respecte a les quals hagin transcorregut més
de tres mesos des de que fossin registrades i no s’hagi efectuat el reconeixement de
l’obligació pels òrgans competents.

2. Fets.
D’acord amb els fonaments legals indicats en el punt anterior, el departament de
Comptabilitat de la Diputació ha lliurat periòdicament a la Unitat de Fiscalització els
informes oportuns durant tot l’any 2018. En els informes s‘indica que es considera
com a data de recepció del document la data de registre de factura i la data de
reconeixement de l’obligació es considera que és la d’aprovació de la corresponent
obligació per l’òrgan competent. Així mateix, la data de referència és la de finalització
del trimestre. Un cop finalitzat el trimestre i comptabilitzades les operacions s’obté
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del programa de comptabilitat les dades referents a factures rebudes amb més de
tres mesos d’antiguitat sense que s’hagi reconegut l’obligació o s’hagi anul·lat el
document.
Per a cada trimestre del 2018, les dades que es proporcionen per la unitat de
Comptabilitat son les que s’indiquen a continuació:

Per tal de poder emetre aquest informe d’avaluació també s’ha considerat oportú
consultar els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de les
obligacions comercials, que també ha elaborat trimestralment el departament de
Comptabilitat per al 2018. S’indiquen a continuació les dades trimestrals dels
períodes mig de pendent de pagament ponderat, període mig de pendent de
pagament excedit, així com el nombre i import de les obligacions pagades dins del
termini legal de 30 dies i fora d’aquest:
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Sobre les dades anteriors i a efectes de la seva interpretació segons els informes
elaborats pel departament de Comptabilitat, els períodes de pagament calculats en
dies es mostren com la diferència entre la data de registre i la de pagament efectiu, o
la del darrer dia de trimestre en cas de factures no pagades. Cal tenir en compte que
els terminis en dies presentats s'han de comparar amb el definit al RD 635/2014 de
30 dies per al reconeixement de l'obligació i trenta dies per al seu pagament, és a
dir, un termini inferior a 60 dies indica un compliment global. Tal com es pot
comprovar en el quadre anterior, cap dels terminis calculats supera els 60 dies
excepte el 4t trimestre de l’OA BASE, que se supera en 3 dies.
Respecte al període mig de pagament mensual per ens i global, calculat per la Unitat
de Comptabilitat, és el que s’indica a continuació:

L’art.18 LOEPSF, estableix que si durant dos mesos consecutius es detecta que el
PMP mensual supera els 30 dies, s’han d’adoptar les mesures correctives que siguin
necessàries per a reduir-lo. El PMP que s’ha de considerar és a nivell global.
Revisades les dades de la taula anterior es comprova que en aquest cas només en
el mes de setembre de 2018 s’ha superat puntualment aquest termini en l’OA
Patronat de Turisme, resultant un PMP de 31,98 dies, però no afecta al PMP
mensual global que són 21,50 dies.
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Es comprova que el PMP mensual global es respecta durant tot l’any ja que en cap
cas se superen els 30 dies. Pel que respecta al trimestral, s’ha detectat un
incompliment puntual en el 4t trimestre de l’OA BASE, ja que resulta un PMP de 63
dies, no obstant això la normativa no indica mesures que s’hagin d’adoptar en cas de
superar els 60 dies. Pel que respecta a la resta de PMP trimestrals calculats, es
comprova que no se superen els 60 dies en cap cas.

3. Conclusions
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Respecte a l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
corresponent a l’any 2018, a partir de les dades indicades en els apartats anteriors
calculades d’acord amb la normativa aplicable, es comprova que en general s’està atenent
a temps la gran majoria dels pagaments a proveïdors, el que posa de manifest el bon
funcionament de l’actual sistema de tramitació i seguiment establert. Per tant, es pot
concloure que es respecten els terminis, i es dóna compliment a la normativa de morositat."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

21. DACIÓ DE COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS PREVISTOS EN
LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 16A DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 RESPECTE
DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS) DEL PRESSUPOST 2017
QUE S’HAN FINANÇAT AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DE
2016 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:

Es dona compte de l'informe d'Intervenció del grau de compliment dels criteris previstos en
la DA16 del RDL 2/2004 respecte de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del
pressupost 2017 que s’han finançat amb càrrec al RLT de 2016 en compliment de la DA6
de la LOEPSF, que és com segueix:
"1. 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)
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017,
disposició addicional 96a, de destí del superàvit de les entitats locals corresponent al
2016.
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.

2. Antecedents
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La disposició final primera del RDL 2/2014, de 21 de febrer va introduir una nova disposició
addicional, la setzena, al RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. En aquesta DA16 es detalla què s’entén per inversió
financerament sostenible (IFS), concepte introduït en la DA6 de la LOEPSF, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que establia les regles especials per al destí del
superàvit pressupostari per a les corporacions locals per a l’exercici 2014 i que, per la llei 3
/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, prorroga la seva
aplicació en relació al destí del superàvit pressupostari de les entitats locals per a l’exercici
2016 pel que fa a l'aplicació de les regles contingudes en la DA6 de la LO 2/2012 durant
l'exercici 2017.
Segons la DA6 de la LO 2/2012, les corporacions locals que compleixin el següent:
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Que no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament
Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals
podran destinar el superàvit pressupostari de l’exercici 2014 de la següent manera:
a. Es prendrà el menor import entre el superàvit en comptabilitat nacional i el romanent
de tresoreria per a despeses generals.
b. Mentre el saldo menor de la magnitud que s’hagi pres de les dues anteriors sigui
positiu, es podrà destinar successivament a les finalitats següents:
a. a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a
31 de desembre de l’exercici anterior al compte de “Creditors per operacions
pendents d’aplicar al pressupost”, o equivalents.
b. a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament
amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al tancament de l’exercici
anterior.
c. a finançar inversions sempre que durant la seva vida útil aquesta sigui
financerament sostenible, sempre que es guardi la part necessària del
superàvit a amortitzar operacions d’endeutament vigents per tal de garantir
que l’ens no caigui en acabar l’exercici pressupostari en necessitat de
finançament.
A més, per a poder fer tot això, serà necessari que el període mitjà de pagament a
proveïdors de la corporació local no superi el termini màxim de pagament previst en la
normativa de morositat.
L’import de la despesa realitzada no es considerarà com a despesa computable a efectes
de l’aplicació de la regla de la despesa.
La DA16 del RDL 2/2004 estableix què s’entén per inversió financerament sostenible.
Haurà de complir els requisits següents:
1. Que la inversió es realitzi, en tot cas, per entitats locals que es trobin al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més,
haurà de tenir reflex en un grup determinat de programes pressupostaris, dividits en
2 apartats.
En el cas que la despesa tingui el seu reflex en algun grup de programa del
segon apartat, si el conjunt de depeses en aquest segon apartat és superior a 15
milions d’euros o al 40% de la despesa no financera total de l’entitat local
respectiva i suposi un increment dels capítols 1 ó 2 de l’estat de despeses
vinculat als projectes d’inversió, requerirà l'autorització prèvia de la Secretaria
General de Coordinación Autonòmica y Local del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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2. Queden excloses, tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a 5 anys, com
aquelles d’adquisició de mobiliari i d'utillatge, llevat les que es destinin a la prestació
del servei públic de transport.
3. La despesa que es realitzi haurà de ser imputable al capítol 6 de l’estat de despeses
del pressupost general de la corporació local.
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De forma excepcional es podran incloure també indemnitzacions o
compensacions per rescissió de relacions contractuals, imputables en altres
capítols del pressupost de la corporació local, sempre que tinguin caràcter
complementari i derivin directament d’actuacions de reorganització de mitjans o
processos associats a la inversió.
En el cas de Diputacions provincials, aquestes podran incloure despesa
imputable també en el capítol 6 i 7 de l’estat de despeses dels seus
pressupostos generals destinades a finançar inversions que compleixin allò
previst en aquesta disposició, i s’assignin a municipis que:
Compleixin allò previst en la DA6 de la LO 2/2012, de 27 d’abril,
O bé, si no ho compleixen, la inversió no comporti despeses de manteniment i
així quedi acreditat en el seu Pla econòmic i financer aprovat.
4. Que la inversió permeti durant la seva execució, manteniment i liquidació, complir els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per part de la corporació local.
Això es valorarà tenint en compte la despesa de manteniment i els possibles
ingressos o la reducció de despeses que generi la inversió durant la seva vida útil.
5. La iniciació del corresponent expedient de despesa i el reconeixement de totes les
obligacions econòmiques derivades de la inversió executada s’haurà de fer per part
de la corporació local abans de la finalització de l’exercici.
En el supòsit que un projecte d’inversió no es pugui executar íntegrament el
2017, la part restant de la despesa autoritzada el 2017 es podrà reconèixer en l’
exercici 2018 i es podrà finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2017
que quedarà afectat a aquella finalitat per aquest import restant i l’entitat local no
podrà incórrer en dèficit al final de l’exercici 2018.
6. L’expedient de despesa que es tramiti incorporarà una memòria econòmica
específica, subscrita pel president de la corporació local, o persona en qui delegui,
que haurà de contenir la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que es
podrien derivar de la inversió en l’horitzó de la seva vida útil. L’interventor informarà
de la consistència i suport de les projeccions pressupostàries que contingui la
memòria econòmica de la inversió en relació als criteris establerts anteriorment.
Anualment, de forma conjunta a la liquidació del pressupost, es donarà compte al
ple de la corporació local del grau de compliment dels criteris previstos en els
apartats anteriors i es farà públic al portal web de l’entitat.
7. Si l’informe de l’interventor fos desfavorable, aquest el remetrà a l’òrgan competent
que tingui la tutela financera de la corporació local.
8. L’interventor informarà al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de les
inversions executades en aplicació de la DA6 de la LO 2/2012.

3. Aplicació del superàvit pressupostari de la liquidació 2016 d’acord a l'execució de
les obligacions
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De la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016 de la Diputació de Tarragona, els seus
organismes autònoms i la resta d'ens a incloure d'acord amb l'àmbit subjectiu de la mateixa
LOEPSF i la sectorització realitzada per la Intervención General del Estado (Diputació de
Tarragona, O.A. Patronat de Turisme i O.A. BASE) en deriven les següents xifres:
§ Superàvit (capacitat de finançament): 31.706.355’11 €
§ Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals consolidat: 138.869.173,82
€.
§ Volum de deute: 41.051.625’28 €.
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En conclusió, de l'aplicació de l'article 32 se'n deriva l'obligació a destinar la menor de les
dues quantitats, el superàvit o el romanent de tresoreria per a despeses generals
(31.706.355’11 €) a finançar una amortització extraordinària d'endeutament. No obstant, d’
acord amb la DA6 de la LOEPSF i ja que la Diputació de Tarragona compleix els requisits
que s’hi estableixen, s’ha destinat el superàvit a finançar inversions financerament
sostenibles.
3.1. Execució de les obligacions de les IFS 2017
La relació d’inversions de l’exercici 2017 que compleixen els requisits per a considerar-se
com a financerament sostenibles i el seu grau d’execució durant el primer any d’execució
(2017) i durant el segon any (2018) és la següent:
- IFS 2017: Capítol 6
Org

Prog Econ S

Aplicació

Import
expedient
de despesa
- Fase D

O's
Superàvit
16: 1er any

O's
Superàvit
16: 2on any

O's
Superàvit
16: TOTAL

Prog
DA16

3020

453

Actuacions
puntuals ctra. La
61957 2
Palma - vinebre T2237

3020

453

Condicionament
61962 2 travessera
Sant
Salvador TV-2127

385.031,00

385.030,99

35.845,09

420.876,08

453

453

Condicionament
travessera Prat de
61966 2
Compte 2a fase T361

77.408,13

77.408,13

0,00

77.408,13

453

3020

453

Actuacions
puntuals carretera
61956 1
accés a Vespella
TV-2021

14.189,67

0,00

0,00

0,00

453

3020

453

Condicionament
61964 1 carretera l'Argilaga- 1.999.900,00
Nulles TP-2031

0,00 1.231.035,29 1.231.035,29

453

3020

453

61904 2 Reforç de ferm

1.797.551,52 1.797.551,51 1.701.373,94 3.498.925,45

453

453

Millora
del
drenatge
a
la
61976 2
travessera
de
Tivenys T-30

215.840,78

0,00

215.840,78

215.840,78

453

453

Execució
de
millores puntuals
60900 2
1.145.864,68
de seguretat i
drenatge CT

0,00

0,00

0,00

453

3020

3020

3060

640.742,25

640.742,25

0,00

640.742,25

453
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3060

453

4020

920

Execució
de
60901 2 millores puntuals
de seguretat i
drenatge TE
62701 2

Adequació edifici
nova seu BASE

523.608,23

0,00

0,00

0,00

453

12.946,41

10.492,49

0,00

0,00

933

TOTAL 6.813.082,67 2.911.225,37 3.986.362,80 6.897.588,17

- IFS 2017: Capítol 7
Org Prog Econ S
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1010

1010

1010

1010

1010

1010

1010

Aplicació

Import
expedient de
despesa Fase D

Os
Superàvit
16: 1er any

O's
Superàvit
16: 2on any

O's
Superàvit
16: TOTAL

Prog
DA16

1.040.325,03

2.186.910,05

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
D E
76220 2 TARRAGONA
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

2.610.251,15 1.146.585,02

342

CONVENI
AJUNTAMENT
D E L
76221 2 VENDRELL
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

1.291.735,42

0,00

493.661,06

493.661,06

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
DE CAMBRILS
76228 2
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

79.367,13

79.367,13

0,00

79.367,13

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
SALOU
76245 2
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

363.000,00

212.458,87

0,00

212.458,87

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
REUS
76246 2
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

1.805.320,00

851.975,58

632.494,21

1.484.469,79

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
DE CALAFELL
76241 2
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

723.500,00

0,00

603.385,89

603.385,89

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
LA SELVA DEL
76240 2 C A M P
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

60.321,85

0,00

59.921,92

59.921,92

933

CONVENI
AJUNTAMENT
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1010

138.128,60

0,00

138.128,60

933

342

CONVENI
AJUNTAMENT
VALLS
76247 2
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

181.324,30

0,00

148.637,37

148.637,37

933

942

Conveni
Aj.
Tortosa Millora
76227 2
infrastructures
mpals

900.000,00

0,00

639.822,77

639.822,77

933

942

Conveni
Aj.
Cambrils Millora
76228 2
infrastructures
mpals

200.000,00

0,00

160.587,10

160.587,10

933

1010

942

Conveni
Aj.
Villalba i els
76253 2
Arcs
millora
infrastrucutres

11.604,01

11.604,01

0,00

11.604,01

933

3070

450

Subvenció
76201 2 obres municipal
PENTA

446.033,82

432.838,54

613.525,74

1.046.364,28

453

336

Conveni
Ajt
Banyeres
del
76230 2 P e n e d è s
Arranjament
casa Fontanilles

170.000,00

62.071,87

67.340,14

129.412,01

933

1010

942

Conveni
Aj.
Amposta Millora
76223 2
infrastructures
mpals

627.850,10

627.850,10

0,00

627.850,10

933

1010

942

PEIS
76207 2 saldo
2017

41.968,39

37.977,50

37.977,50

Annex
1

1010

942

76202 2 PAM 2008-11

186.681,12

186.681,12

186.681,12

Annex
1

1010

942

76212 2 PAM 2013-16

519.871,55

1.737.181,03

Annex
1

1010

942

76217 1 PAM 2017-2020

320.454,96

130.409,75

111.008,69

241.418,44

Annex
1

1010

942

Ajuts
76200 2 excepcionals
bèns d'inversió

585.323,28

238.981,96

174.299,22

413.281,18

Annex
1

1010

942

76201 2 FEDER

357.301,20

46.108,29

46.108,29

Annex
1

1010

942

Pla extraordinari
76208 2 d'inversions
municipals

1.471.711,30 1.112.103,58

338.424,22

1.450.527,80

Annex
1

943

Conveni
Consells
76500 2 Comarcals
programes
inversions

1.404.348,09

218.623,72

818.216,01

Annex
1

1010

1010
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76244 2 ALTAFULLA
SUBSEUS
JOCS
MEDITERRANIA

252.565,72

1010

2010

1010

342

2014
partida

2.777.875,94 1.217.309,48

599.592,29

Ajuts
subvencions
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2010

330

76202 2 extraordinàries
per obres

2010

330

Programa
inversions
76210 2
equipaments
culturals

2010

333

76203 2

336

Conveni
Rocafort
76261 2
millores
Císter

2010

Conveni museu
casteller

461.393,10

315.310,66

112.696,00

428.006,66 Annex
1

687.437,45

520.858,19

150.441,84

671.300,03

Annex
1

788.040,03

444.515,03

0,00

444.515,03

336

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

336

Aj.
ruta

TOTAL 18.820.408,36 8.427.727,57 10.071.429,27 14.512.794,04

- RESUM IFS 2017:
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Descripció

Import
expedient de
despesa – Fase
D

O's Superàvit
16: 1er any

O's Superàvit 16:
2on any

O's Superàvit 16:
TOTAL

IFS 2017: Capítol 6

6.813.082,67

2.911.225,37

3.986.362,80

6.897.588,17

IFS 2017: Capítol 7

18.820.408,36

8.427.727,57

10.071.429,27

14.512.794,04

TOTAL IFS 2017

25.633.491,03

11.338.952,94

10.071.429,27

21.410.382,21

3.2. Descripció del càlcul i aplicació del Superàvit pressupostari derivat de la
liquidació de l’exercici 2016
De les inversions efectivament executades, el detall d’aplicació del superàvit pressupostari
a 31 de desembre de 2018 definitiu és el que es mostra en el quadre següent:
Estat aplicació article 32 LOEPSF
Superàvit afectat a la reducció d’endeutament nét de l’article 32 de la
LOEPSF

31.706.355,11

Aplicació del superàvit:
Reducció de l’endeutament nét de l’exercici 2017

Total IFS 2017

7.074.893,63

21.410.382,21

IFS - Obligacions Reconegudes Netes 2017 (1er any)

11.338.952,94

IFS- Obligacions Reconegudes Netes 2018 (2on any)

10.071.429,27

Total aplicació

28.485.275,84

Diferència (aplicació-superàvit)

-3.221.079,27

4. Grau de compliment dels criteris previstos en la DA16 del RDL 2/2004 per a les IFS
2017 que apliquen el superàvit pressupostari de la liquidació de l'exercici 2016
Si tenim en compte les dades de la liquidació del pressupost de la Diputació de Tarragona
de l'exercici 2016, i el que estableixen l’article 32 i la DA6 de la LOEPSF, es pot concloure
que:
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La Diputació de Tarragona presenta superàvit pressupostari i romanent líquid
de tresoreria positiu ambdós anys d'acord l'apartat anterior.
La Diputació de Tarragona compleix els requeriments previstos en la DA6 de
la LOEPSF.
Del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals consolidat queda
afectat als usos de la DA6:

Any
2016

Superàvit
31.706.355,11

Romanent
138.869.173’82

Afectat a la DA6
31.706.355,11
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La resta del romanent líquid de tresoreria es pot utilitzar d’acord amb allò
previst al RDL 2/2004.
La Diputació pot aplicar el romanent de tresoreria afectat a la DA6 de la
LOEPSF al finançament d’inversions financerament sostenibles segons
criteris de la DA16 del RDL 2/2004.

El grau de compliment dels criteris previstos en la DA16 del RDL 2/2004 per a les IFS 2017
que apliquen el superàvit pressupostari de la liquidació de l’exercici 2016 es va realitzar en
l'informe equivalent corresponent de l'any passat amb data 20 d’abril de 2018 a on es
conclou que la relació d’IFS 2017 compleix la DA16.
5. Conseqüències de l’anàlisi del compliment: destí a reducció d’endeutament i
quantificació
Atès que a data 31/12/2018 ha finalitzat el termini otorgat per la DA16 del RDL 2/2004 per a
l’execució de les IFS 2017 que s’hagin finançat amb superàvit procedent de la liquidació del
pressupost 2016 de la Diputació de Tarragona i els seus ens dependents, dins el seu
perímetre de sectorització pròpia, es conclou que:
a. El 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 és de 31.706.355,11€.
b. D’aquest superàvit, s’ha aplicat un total de 28.485.275,84€ dels quals:
a. S’ha reduït l’endeutament ordinari per import de 7.074.893,63€.
b. S’han executat definitivament les IFS 2017 per import de 21.410.382,21€.

Per tant, el 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 és de 3.221.079,27€.
6. Proposta
D’acord amb la normativa d’aplicació anteriorment exposada i analitzada es proposa el
següent:
Donar compte de l'execució definitiva de les inversions financerament sostenibles del
2017, finançades amb superàvit 2016. Es dóna per tancat l'ús del superàvit d'aquest
exercici.
Donar compte al Ple del present informe d’avaluació del grau de compliment dels
criteris previstos en la DA16 del RDL 2/2004 realitzat.
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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.
Donar compte que 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.

ANNEX 1: DETALL DELS PROGRAMES DE LES IFS SELECCIONADES
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Org Prog Econ S

Aplicació

Import
expedient
de despesa
- Fase D

Os
Superàvit
16 1er any

O's
Superàvit
16: 2on any

O's
Superàvit
16: TOTAL

Prog
DA16

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

150.258,02

83.786,02

25.925,28

109.711,30

153

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

89.273,04

75.320,40

4.124,29

79.444,69

160

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

48.663,18

17.766,52

0,00

17.766,52

161

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

4.650,88

0,00

4.650,88

4.650,88

162

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

43.414,24

15.197,60

9.301,76

24.499,36

165

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

4.650,88

0,00

4.650,88

4.650,88

442

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

146.455,86

12.186,78

77.940,86

90.127,64

454

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

4.650,88

0,00

4.650,88

4.650,88

491

1010 942

AJUTS
76200 2 EXCEPCIONALS
BENS D'INVERSIÓ

93.306,30

34.724,64

43.054,39

77.779,03

933

TOTAL

585.323,28

238.981,96

174.299,22

413.281,18

1010 942

76201 2 FEDER

9.352,42

0,00

0,00

0,00

431

1010 942

76201 2 FEDER

85.856,57

23.395,98

0,00

23.395,98

432

1010 942

76201 2 FEDER

114.854,17

0,00

0,00

0,00

463

1010 942

76201 2 FEDER

102.359,53

0,00

0,00

0,00

491

1010 942

76201 2 FEDER

44.878,51

22.712,31

0,00

22.712,31

492

TOTAL

357.301,20

46.108,29

0,00

46.108,29

186.681,12

186.681,12

0,00

186.681,12

186.681,12

186.681,12

0,00

186.681,12

1010 942

76202 2 PAM 2008-2011
TOTAL

933
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1010 942

ESPECIAL
76207 2 PLA
D'INVERSIONS
SOSTENIBLES

3.990,89

0,00

0,00

0,00

153

1010 942

PLA
ESPECIAL
76207 2 D'INVERSIONS
SOSTENIBLES

20.562,59

20.562,59

0,00

20.562,59

165

1010 942

PLA
ESPECIAL
76207 2 D'INVERSIONS
SOSTENIBLES

17.414,91

17.414,91

0,00

17.414,91

425

TOTAL

41.968,39

37.977,50

0,00

37.977,50

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

251.386,85

251.386,85

0,00

251.386,85

153

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

37.704,29

37.704,29

0,00

37.704,29

160

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

79.700,20

45.026,20

33.423,20

78.449,40

161

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

97.161,87

97.161,87

0,00

97.161,87

165

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

36.729,00

8.882,00

27.847,00

36.729,00

336

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

61.838,93

61.838,93

0,00

61.838,93

425

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

43.412,34

43.412,34

0,00

43.412,34

432

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

10.498,00

10.498,00

0,00

10.498,00

453

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

37.003,20

37.003,20

0,00

37.003,20

454

1010 942

P L A
EXTRAORDINARI
76208 2
D'INVERSIONS
MUNICIPALS

816.276,62

519.189,90

796.343,92

933

TOTAL

277.154,02

1.471.711,30 1.112.103,58

338.424,22 1.450.527,80

501.037,41 1.346.882,41

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

2.136.013,77

845.845,00

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

204.991,03

85.106,96

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

2.783,00

0,00

5.815,38

153

90.922,34

160

0,00

162
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1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

37.094,24

33.628,87

33.628,87

165

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

97.058,14

96.888,55

96.888,55

171

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

114.647,64

767,10

767,10

336

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

3.278,63

0,00

425

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

3.326,76

0,00

453

1010 942

76212 2 PAM 2013-2016

178.682,73

168.091,76

933
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TOTAL

155.073,00

2.777.875,94 1.217.309,48

13.018,76

519.871,55 1.737.181,03

1010 942

PLA
D'ACCIÓ
76217 1 MUNICIPAL
2017
INVERSIONS

199.594,00

13.544,26

107.013,22

120.557,48

153

1010 942

PLA
D'ACCIÓ
76217 1 MUNICIPAL
2017
INVERSIONS

24.596,04

24.596,04

0,00

24.596,04

161

1010 942

PLA
D'ACCIÓ
76217 1 MUNICIPAL
2017
INVERSIONS

46.345,48

46.264,92

0,00

46.264,92

171

1010 942

PLA
D'ACCIÓ
76217 1 MUNICIPAL
2017
INVERSIONS

50.000,00

46.004,53

3.995,47

50.000,00

933

320.535,52

130.409,75

111.008,69

241.418,44

TOTAL

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

49.050,79

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

93.283,00

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

24.970,74

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

53.924,00

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

950.410,36

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

3.235,23

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

82.117,22

1010 943

CONVENI
CONSELLS
76500 2
COMARCALS
INVERSIO

99.542,05

0,00

162

70.253,79

70.253,79

172

24.970,74

24.970,74

425

0,00

441

519.805,36

454

0,00

463

68.549,99

491

98.634,27

492

394.563,93

125.241,43

68.549,99

98.634,27

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/04/2019 a les 14:20:47 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 11/04/2019 a les 11:40:07

1010 943

CONVENI
76500 2 C O N S E L L S
COMARCALS
INVERSIO

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

TOTAL

47.814,70

11.169,56

24.832,30

36.001,86

1.404.348,09

599.592,29

218.623,72

818.216,01

2010 330

AJUTS
SUBV.
76202 2 EXTRAORDINÀRIES
OBRES

5.212,47

5.212,47

2010 330

AJUTS
SUBV.
76202 2 EXTRAORDINÀRIES
OBRES

219.129,44

120.690,06

2010 330

AJUTS
SUBV.
76202 2 EXTRAORDINÀRIES
OBRES

4.485,00

2010 330

AJUTS
SUBV.
76202 2 EXTRAORDINÀRIES
OBRES

2010 330

AJUTS
SUBV.
76202 2 EXTRAORDINÀRIES
OBRES
TOTAL

933

5.212,47

153

192.122,40

336

4.485,00

4.485,00

454

1.063,69

1.063,69

1.063,69

463

231.502,50

183.859,44

41.263,66

225.123,10

933

461.393,10

315.310,66

112.696,00

428.006,66

71.432,34

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

16.567,54

16.567,54

16.567,54

153

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

10.389,18

10.389,18

10.389,18

165

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

5.194,59

5.194,59

5.194,59

171

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

5.194,59

5.194,59

5.194,59

172

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

37.171,23

37.171,23

37.171,23

336

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

10.088,32

4.893,73

10.088,32

454

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

18.912,29

18.912,29

18.912,29

492

2010 330

PROG.
76210 2 D'INVERSIONS
EQUIP. CULTURALS

583.919,71

422.535,04

145.247,25

567.782,29

933

687.437,45

520.858,19

150.441,84

671.300,03

TOTAL

TOTAL GENERAL

5.194,59

8.294.575,39 4.405.332,82 1.625.365,24 6.030.698,06

"
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- Acte administratiu no recurrible.

22. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ INICIAL D’APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESA FINANÇADES AMB ROMANENT LÍQUID DE
TRESORERIA DE L’EXERCICI 2017 AFECTAT SEGONS LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL
6A DE LA LLEI ORGÀNICA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA QUE ES CONSIDEREN INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
(IFS) PER A L’EXERCICI 2018 SEGONS LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 16A DEL REIAL
DECRET LEGISLATIU 2/2004.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte del decret núm. 2019-0000886, de data 15 de març de 2019, d'aprovació
de la relació inicial d’aplicacions pressupostàries de despesa finançades amb RLT de l’
exercici 2017 afectat segons la DA6 de la LOEPSF que es consideren IFS per a l’exercici
2018 segons la DA16 del RDL 2/2004:
"Fets
La disposició final primera del RDL 2/2014, de 21 de febrer va introduir una nova disposició
addicional, la setzena, al RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. En aquesta DA16 es detalla què s’entén per inversió
financerament sostenible (IFS), concepte introduït en la DA6 de la LOEPSF, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que establia les regles especials per al destí del
superàvit pressupostari per a les corporacions locals per a l’exercici 2014.
El President de la Diputació de Tarragona amb data 27 de febrer de 2018 va aprovar els
decrets números 2018-0000553 i 555 corresponents a la liquidació de la Corporació de la
Diputació de Tarragona i del Patronat de Turisme. Així mateix amb data 28 de febrer de
2018 i decret número 2018-0000575 va quedar aprovada la liquidació de l’O.A. BASE.
L’informe d’intervenció de data 22 de febrer de 2018 sobre el compliment dels requeriments
de la LOEPSF a la liquidació del pressupost 2017 estableix el compliment d’aquests
objectius i una capacitat de finançament de 25.632.589’81 €.
L’informe d’intervenció de data 22 de març de 2018 sobre el romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals de la liquidació del pressupost 2017 afectat al compliment d’allò
previst als articles 12.5 i 32 de la LOEPSF conclou que la Diputació de Tarragona ha de
destinar la capacitat de finançament abans esmentada a reduir el volum d’endeutament nét
durant l’exercici 2018, si bé afegeix que en cas de prorrogar-se l’aplicació de la DA6 tal i
com està en el seu redactat vigent, la Diputació de Tarragona podrà acollir-se a reemplaçar
la reducció del volum d’endeutament nét en aplicació de l’article 32 de la LOEPSF per la
realització d’inversions financerament sostenibles perquè compleix els requeriments legals
establerts, és a dir, no supera les límits de la legislació reguladora d’hisendes locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament i presenta simultàniament superàvit i
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals positius.
El Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles, en el seu
article 1 prorroga l’aplicació de la DA6 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
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pressupostària i sostenibilitat financera per la qual cosa s’ha de tenir en compte la
disposició DA16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments de dret
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Llei Orgànica 2/20012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i se’n
modifica l’àmbit objectiu.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

En conseqüènica, RESOLC:

1. Aprovar la relació inicial d’inversions financerament sostenibles per a l’exercici 2018
d’acord amb la relació d’aplicacions pressupostàries de despesa de l’annex d’
aquesta proposta. El compliment de l’aplicació del superàvit s’ha d’avaluar amb l’
execució final d’aquestes inversions, que té com a límit de realització el 31 de
desembre de 2019.
2. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Hisenda i Economia.

Règim de recursos:
Acte administratiu no recurrible.
Annex
Relació d’aplicacions pressupostàries proposades com a inversions financerament
sostenibles:
Org

Prog

Econ

Aplicació

Crèdits

3010

453

61949

REGULACIÓ DE VELOCITAT A LA XARXA DE
CARRETERES

42.888,21

3020

453

61900

ACONDICIONAMENT
I
CONSTRUCCIÓ
DE
CARRETERES EC 17-3689 rotonda intersecció riera de
gaia

643.091,72

3020

453

61901

MILLORES PUNTUALS CAMP DE TARRAGONA

1.847.050,46

3020

453

61902

MILLORES PUNTUALS TERRES DE L'EBRE

1.219.387,77

3020

453

61904

REFORÇ DE FERM

2.192.413,49

3020

453

61961

ACTUACIONS PUNTUALS ACCÉS AL MONTMELL. TV2401

1.804.514,39

3020

453

61963

CONDICIONAMENT CARRETERA TORTOSA-BÍTEM 2a
FASE. T-301

2.074.974,33
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3020

453

61969

CONDICIONAMENT ACCÉS EST LA RIERA DE GAIÀ T202

3020

453

61972

CONDICIONAMENT ACCÉS A SANTA OLIVA TV-2128

3020

453

61975

TRAM ENLLAÇ SANT CARLES-AMPOSTA TV-3408

2.717.460,73

3020

453

61979

CONDICIONAMENT TRAVESSERES I CARRERS DE LA
SECUITA SEGONS CONVENI

1.445.661,63

3020

453

61901

COMPLEMENT CARRETERES EN EXECUCIÓ

3020

453

61980

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-1050 DE LA
SÈNIA A ROSELL

1010

942

76218

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018. INVERSIONS

8.641.154,17

1010

942

76204

PEXI-PORGRAMES
INFORMÀTICS

1.504.626,27

1010

942

76200

AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ

1200

425

76200

SUBVENCIONS
ENERGÈTICA

1010

342

76225

SN AJUNT. DELTEBRE. POSADA A PUNT
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS.
SECTORS 2, 3 I 4. FASE II

150.000,00

1010

442

76292

SN AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE. CONSTRUCCIÓ
D'UN PORT FLUVIAL

60.000,00

1010

933

76287

SN AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE. MILLORES
ESPAIS MUNICIPALS

50.000,00

1200

165

76276

SN AJUNTAMENT DE BRÀFIM. OBRES D'ADEQUACIÓ I
MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL

30.000,00

1200

172

76271

SN AJUNTAMENT DE TIVISSA. RECUPERACIÓ ESPAIS
FORESTALS

30.000,00

2010

333

76269

SN AJUNTAMENT DE CAPÇANES.
CONJUNT ART RUPESTRE

2010

342

76240

SN AJUNTAMENT DE LA
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

2010

933

76281

SN AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
ADEQUACIÓ LA FÀBRICA

200.000,00

Total

27.391.175,74

OBRES

AJUNTAMENTS

I

853.217,46

191.376,43
TRANSICIÓ

ADEQUACIÓ

SELVA.

899.946,44

26.487,29

EQUIPAMENTS

PER

36.924,95

MILLORA

500.000,00

100.000,00
130.000,00

"

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

23. DACIÓ DE COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS PREVISTOS EN
LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 16A DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004 RESPECTE
DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS) DEL PRESSUPOST 2018
QUE S’HAN FINANÇAT AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DE
2017 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:
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Es dona compte de l’informe d’Intervenció relatiu al grau de compliment dels criteris
previstos en la DA16 del RDL 2/2004 respecte de les Inversions Financerament Sostenibles
(IFS) del pressupost 2018 que s’han finançat amb càrrec al RLT de 2017 en compliment de
la DA6 de la LOEPSF, que és com segueix:
"1. Normativa d’aplicació
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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)
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.
El Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la
destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament
sostenibles i se’n modifica l’àmbit objectiu.

2. Antecedents
La disposició final primera del RDL 2/2014, de 21 de febrer va introduir una nova disposició
addicional, la setzena, al RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. En aquesta DA16 es detalla què s’entén per inversió
financerament sostenible (IFS), concepte introduït en la DA6 de la LOEPSF, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que establia les regles especials per al destí del
superàvit pressupostari per a les corporacions locals per a l’exercici 2014.
El President de la Diputació de Tarragona amb data 27 de febrer de 2018 va aprovar els
decrets números 2018-0000553 i 555 corresponents a la liquidació de la Corporació de la
Diputació de Tarragona i del Patronat de Turisme. Així mateix amb data 28 de febrer de
2018 i decret número 2018-0000575 va quedar aprovada la liquidació de l’O.A. BASE.
L’informe d’intervenció de data 22 de febrer de 2018 sobre el compliment dels requeriments
de la LOEPSF a la liquidació del pressupost 2017 estableix el compliment d’aquests
objectius i una capacitat de finançament de 25.632.589’81 €.
L’informe d’intervenció de data 22 de març de 2018 sobre el romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals de la liquidació del pressupost 2017 afectat al compliment d’allò
previst als articles 12.5 i 32 de la LOEPSF conclou que la Diputació de Tarragona ha de
destinar la capacitat de finançament abans esmentada a reduir el volum d’endeutament nét
durant l’exercici 2018, si bé afegeix que en cas de prorrogar-se l’aplicació de la DA6 tal i
com està en el seu redactat vigent, la Diputació de Tarragona podrà acollir-se a reemplaçar
la reducció del volum d’endeutament nét en aplicació de l’article 32 de la LOEPSF per la
realització d’inversions financerament sostenibles perquè compleix els requeriments legals
establerts, és a dir, no supera les límits de la legislació reguladora d’hisendes locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament i presenta simultàniament superàvit i
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals positius.
El Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del
superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles, en el seu
article 1 prorroga l’aplicació de la DA6 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera per la qual cosa s’ha de tenir en compte la
disposició DA16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Segons la DA6 de la LO 2/2012, les corporacions locals que compleixin el següent:
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Que no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament
Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals
podran destinar el superàvit pressupostari de l’exercici 2014 de la següent manera:
a. Es prendrà el menor import entre el superàvit en comptabilitat nacional i el romanent
de tresoreria per a despeses generals.
b. Mentre el saldo menor de la magnitud que s’hagi pres de les dues anteriors sigui
positiu, es podrà destinar successivament a les finalitats següents:
a. a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a
31 de desembre de l’exercici anterior al compte de “Creditors per operacions
pendents d’aplicar al pressupost”, o equivalents.
b. a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament
amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al tancament de l’exercici
anterior.
c. a finançar inversions sempre que durant la seva vida útil aquesta sigui
financerament sostenible, sempre que es guardi la part necessària del
superàvit a amortitzar operacions d’endeutament vigents per tal de garantir
que l’ens no caigui en acabar l’exercici pressupostari en necessitat de
finançament.
A més, per a poder fer tot això, serà necessari que el període mitjà de pagament a
proveïdors de la corporació local no superi el termini màxim de pagament previst en la
normativa de morositat.
L’import de la despesa realitzada no es considerarà com a despesa computable a efectes
de l’aplicació de la regla de la despesa.
La DA16 del RDL 2/2004 estableix què s’entén per inversió financerament sostenible.
Haurà de complir els requisits següents:
1. Que la inversió es realitzi, en tot cas, per entitats locals que es trobin al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més,
haurà de tenir reflex en un grup determinat de programes pressupostaris, dividits en
2 apartats.
En el cas que la despesa tingui el seu reflex en algun grup de programa del
segon apartat, si el conjunt de depeses en aquest segon apartat és superior a 10
milions d’euros i suposi un increment dels capítols 1 ó 2 de l’estat de despeses
vinculat als projectes d’inversió, requerirà l'autorització prèvia de la Secretaria
General de Coordinación Autonòmica y Local del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
2. Queden excloses, tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a 5 anys, com
aquelles d’adquisició de mobiliari i d'utillatge, llevat que es destinin a la prestació de
serveis associats als grups de programes recollits en l’apartat anterior. També
queden excluides les inversions en vehicles, a excepció que es destinin a la
prestació dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus,
seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis, i de transport
de viatgers.
3. La despesa que es realitzi haurà de ser imputable al capítol 6 de l’estat de despeses
del pressupost general de la corporació local.
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De forma excepcional es podran incloure també indemnitzacions o
compensacions per rescissió de relacions contractuals, imputables en altres
capítols del pressupost de la corporació local, sempre que tinguin caràcter
complementari i derivin directament d’actuacions de reorganització de mitjans o
processos associats a la inversió.
En el cas de Diputacions provincials, aquestes podran incloure despesa
imputable també en el capítol 6 i 7 de l’estat de despeses dels seus
pressupostos generals destinades a finançar inversions que compleixin allò
previst en aquesta disposició, i s’assignin a municipis que:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

Compleixin allò previst en la DA6 de la LO 2/2012, de 27 d’abril,
O bé, si no ho compleixen, la inversió no comporti despeses de manteniment i
així quedi acreditat en el seu Pla econòmic i financer aprovat.
4. Que la inversió permeti durant la seva execució, manteniment i liquidació, complir els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per part de la corporació local.
Això es valorarà tenint en compte la despesa de manteniment i els possibles
ingressos o la reducció de despeses que generi la inversió durant la seva vida útil.
5. La iniciació del corresponent expedient de despesa i el reconeixement de totes les
obligacions econòmiques derivades de la inversió executada s’haurà de fer per part
de la corporació local abans de la finalització de l’exercici.
En el supòsit que un projecte d’inversió no es pugui executar íntegrament el
2017, la part restant de la despesa autoritzada el 2017 es podrà reconèixer en l’
exercici 2018 i es podrà finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2017
que quedarà afectat a aquella finalitat per aquest import restant i l’entitat local no
podrà incórrer en dèficit al final de l’exercici 2018.
6. L’expedient de despesa que es tramiti incorporarà una memòria econòmica
específica, subscrita pel president de la corporació local, o persona en qui delegui,
que haurà de contenir la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que es
podrien derivar de la inversió en l’horitzó de la seva vida útil. L’interventor informarà
de la consistència i suport de les projeccions pressupostàries que contingui la
memòria econòmica de la inversió en relació als criteris establerts anteriorment.
Anualment, de forma conjunta a la liquidació del pressupost, es donarà compte al
ple de la corporació local del grau de compliment dels criteris previstos en els
apartats anteriors i es farà públic al portar web de l’entitat.
7. Si l’informe de l’interventor fos desfavorable, aquest el remetrà a l’òrgan competent
que tingui la tutela financera de la corporació local.
8. L’interventor informarà al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de les
inversions executades en aplicació de la DA6 de la LO 2/2012.

3. Aplicació del superàvit pressupostari de la liquidació 2017 d’acord a l’execució de
les obligacions – 1er any d’execucióDe la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017 de la Diputació de Tarragona, els seus
organismes autònoms i la resta d'ens a incloure d'acord amb l'àmbit subjectiu de la mateixa
LOEPSF i la sectorització realitzada per la Intervención General del Estado (Diputació de
Tarragona, O.A. Patronat de Turisme i O.A. BASE) en deriven les següents xifres:
§ Superàvit (capacitat de finançament): 25.632.589’81 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/04/2019 a les 14:20:47 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 11/04/2019 a les 11:40:07

§ Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals consolidat: 155.999.032’64€
§ Volum de deute: 33.976.731’65 €.
En conclusió, de l'aplicació de l'article 32 se'n deriva l'obligació a destinar la menor de les
dues quantitats, el superàvit o el romanent de tresoreria per a despeses generals
(25.632.589’81 €) a finançar una amortització extraordinària d'endeutament. No obstant, d’
acord amb la DA6 de la LOEPSF i ja que la Diputació de Tarragona compleix els requisits
que s’hi estableixen, s’ha destinat el superàvit a finançar inversions financerament
sostenibles.
3.1. Execució de les obligacions de les IFS 2018
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La relació d’inversions de l’exercici 2018 que compleixen els requisits per a considerar-se
com a financerament sostenibles és la que mostren els quadres següents on es
distingeixen les inversions que corresponen al capítol 6 i al capítol 7:
- IFS 2018: Capítol 6
Org

3010

Prog

453

Import
expedient de
despesa Fase A

O's
Superàvit 17:
1er any

Prog
DA16

Econ

S

Aplicació

61949

1

REGULACIÓ DE VELOCITAT A LA
XARXA DE CARRETERES

42.888,21

11.965,61

453

643.091,72

536.020,20

453

3020

453

61900

1

ACONDICIONAMENT
I
CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES
EC 17-3689 rotonda intersecció riera
de gaia

3020

453

61901

2

MILLORES PUNTUALS CAMP DE
TARRAGONA

1.847.050,46

0,00

453

3020

453

61902

2

MILLORES PUNTUALS TERRES DE
L'EBRE

1.219.387,77

0,00

453

3020

453

61904

1

REFORÇ DE FERM

2.192.413,49

392.221,83

453

3020

453

61961

2

ACTUACIONS PUNTUALS ACCÉS AL
MONTMELL. TV-2401

1.804.514,39

0,00

453

3020

453

61963

2

CONDICIONAMENT
CARRETERA
TORTOSA-BÍTEM 2a FASE. T-301

2.074.974,33

0,00

453

3020

453

61969

1

CONDICIONAMENT ACCÉS EST LA
RIERA DE GAIÀ T-202

36.924,95

0,00

453

3020

453

61972

1

CONDICIONAMENT ACCÉS A SANTA
OLIVA TV-2128

899.946,44

166.808,46

453

3020

453

61975

1

TRAM ENLLAÇ SANT
AMPOSTA TV-3408

2.717.460,73

0,00

453

3020

453

61979

2

CONDICIONAMENT TRAVESSERES I
CARRERS DE LA SECUITA SEGONS
CONVENI

1.445.661,63

0,00

453

3020

453

61901

1

COMPLEMENT
EXECUCIÓ

26.487,29

26.487,29

453

3020

453

61980

2

CONDICIONAMENT
DE
LA
CARRETERA T-1050 DE LA SÈNIA A
ROSELL

853.217,46

0,00

453

TOTAL

15.804.018,87

1.133.503,39

CARLES-

CARRETERES

EN

- IFS 2018: Capítol 7
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Org

Prog

Econ

S

Import
expedient de
despesa Fase A

Aplicació

Os Superàvit
17: 1er any

Prog
DA16

1010

942

76218

1

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018.
INVERSIONS

8.641.154,17

51.773,06 Annex 1

1010

942

76204

1

PEXI-PORGRAMES
OBRES
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

1.504.626,27

38.944,00 Annex 1

1010

942

76200

1

AJUTS EXCEPCIONALS
D'INVERSIÓ

191.376,43

0,00 Annex 1

1200

425

76200

2

SUBVENCIONS
AJUNTAMENTS
PER TRANSICIÓ ENERGÈTICA

500.000,00

67.572,15

425

150.000,00

0,00

342

I

BENS

1010

342

76225

1

SN AJUNT. DELTEBRE. POSADA A
PUNT
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS.
SECTORS 2, 3 I 4. FASE II

1010

442

76292

1

SN AJUNTAMENT DE MÓRA
D'EBRE. CONSTRUCCIÓ D'UN
PORT FLUVIAL

60.000,00

0,00

442

1010

933

76287

1

SN AJUNTAMENT DE PRAT DE
COMTE.
MILLORES
ESPAIS
MUNICIPALS

50.000,00

0,00

933

1200

165

76276

2

SN AJUNTAMENT DE BRÀFIM.
OBRES D'ADEQUACIÓ I MILLORA
DE LA PISCINA MUNICIPAL

30.000,00

0,00

165

1200

172

76271

2

SN AJUNTAMENT DE TIVISSA.
RECUPERACIÓ
ESPAIS
FORESTALS

30.000,00

0,00

172

2010

333

76269

2

SN AJUNTAMENT DE CAPÇANES.
ADEQUACIÓ
CONJUNT
ART
RUPESTRE

100.000,00

0,00

333

2010

342

76240

1

SN AJUNTAMENT DE LA SELVA.
MILLORA
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

130.000,00

0,00

342

2010

933

76281

1

SN AJUNTAMENT DEL PLA DE
SANTA MARIA ADEQUACIÓ LA
FÀBRICA

200.000,00

0,00

933

TOTAL

11.587.156,87

158.289,21 ºº

- TOTAL IFS 2018
Descripció

Import expedient de
despesa – Fase A

O's Superàvit 17: 1er
any

IFS 2018: Capítol 6

15.804.018,87

1.133.503,39

IFS 2018: Capítol 7

11.587.156,87

158.289,21

TOTAL IFS 2017

27.391.175,74

1.291.792,60

3.2. Descripció del càlcul i aplicació del Superàvit pressupostari derivat de la
liquidació de l’exercici 2017
L’anàlisi que es realitza tot seguit es fa sobre la relació anterior, que té un import total de la
inversió que ha arribat en fase A de 27.428.100,69 euros i que es poden considerar
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inversions financerament sostenibles de l’exercici 2018. La legislació permet que un
projecte d’inversió que no es pot executar íntegrament al 2018, la part restant de la
despesa autoritzada es pugui executar al 2019.
De les inversions efectivament executades, el detall d’aplicació del superàvit pressupostari
a 31 de desembre de 2018 és el que es mostra en el quadre següent:
Estat aplicació article 32 LOEPSF
Superàvit afectat a la reducció d’endeutament nét de l’article 32 de la
LOEPSF

25.632.589’81

Aplicació del superàvit:
Reducció de l’endeutament nét de l’exercici 2018

5.810.955,12
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Total IFS 2018

27.391.175,74

IFS - Obligacions Reconegudes Netes 2018 (1er any)

1.291.792,60

IFS - Pendent d'executar durant el 2019

26.099.383,14

Total aplicació

33.202.130,86

Diferència (aplicació-superàvit)

7.569.541,05

4. Grau de compliment dels criteris previstos en la DA16 del RDL 2/2004 per a les IFS
2018 que apliquen el superàvit pressupostari de la liquidació de l'exercici 2017
Si tenim en compte les dades de la liquidació del pressupost de la Diputació de Tarragona
de l’exercici 2017, i el que estableixen l’article 32 i la DA6 de la LOEPSF, es pot concloure
que:
La Diputació de Tarragona presenta superàvit pressupostari i romanent líquid
de tresoreria positiu ambdós anys d'acord l'apartat anterior.
La Diputació de Tarragona compleix els requeriments previstos en la DA6 de
la LOEPSF.
Del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals consolidat queda
afectat als usos de la DA6:

Any

Superàvit

2017

25.632.589’81

Romanent
155.999.032’64

Afectat a la DA6
25.632.589,81

La resta del romanent líquid de tresoreria es pot utilitzar d’acord amb allò
previst al RDL 2/2004.
La Diputació pot aplicar el romanent de tresoreria afectat a la DA6 de la
LOEPSF al finançament d’inversions financerament sostenibles segons
criteris de la DA16 del RDL 2/2004.

4.1. Capítol 6
Dins la relació definitiva d’IFS pel 2018 de capítol 6 hi ha 13 aplicacions pressupostàries,
per import de 15.804.018,87 euros que han arribat a fase A, la major part d’inversions en
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les vies provincials titularitat de la Diputació de Tarragona. El detall de la valoració del
compliment dels requisits és el següent:
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (Punt 1 DA16)
La Diputació de Tarragona està al corrent en tot moment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
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- Programa pressupostari (Punt 1 DA16)
Totes les aplicacions pressupostàries tenen assignat el programa pressupostari 453 de
carreteres, que està inclòs en la relació de programes detallats en el punt 1 de la DA.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
- Vida útil superior als 5 anys i IFS diferent a mobiliari, útils i vehicles (Punt 2 DA16)
Totes les IFS incloses dins el capítol 6 tenen una vida útil superior als 5 anys d’acord amb
la memòria econòmica realitzada en els expedients de despesa iniciats, i en cap cas estan
destinades a mobiliari, útils i vehicles.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
- Despesa imputable als capítols 6 o 7 del pressupost de despeses (Punt 3 DA16)
Totes les IFS estan incloses en el capítol 6 del pressupost de despeses, ja que
corresponen a inversions en les vies públiques provincials.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
- La inversió permetrà complir al LOEPSF durant tota la vida útil de la IFS (Punt 4
DA16)
Amb les previsions que es tenen a data de l’informe i tenint en compte les memòries
econòmiques de les inversions realitzades pels tècnics de la Diputació de Tarragona, de les
quals es desprèn que de les inversions no se'n derivaran futures despeses de
manteniment, es preveu que es compleixin els requisits establerts en la LOEPSF durant
tota la vida útil de les IFS.
- Iniciar l’expedient de despesa abans de 31/12/2018 (Punt 5 DA16)
S’han iniciat els expedients de despesa corresponents a la totalitat de les IFS.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en el 100% dels casos.
- Reconeixement de la totalitat de les obligacions econòmiques abans de 31/12/2018
(Punt 5 DA16)
Del total d’IFS que han iniciat expedient de despesa, només 2 han estat executades en la
seva totalitat, per import total de 562.507,49 euros. Són les següents aplicacions:
Org

Prog

Econ

Sp

Aplicació

3020

453

61901

1

COMPLEMENT CARRETERES EN EXECUCIÓ

3020

453

61900

1

ACONDICIONAMENT
I
CONSTRUCCIÓ
DE
CARRETERES EC 17-3689 rotonda intersecció riera de
gaia

Total

Import IFS
26.487,29
536.020,20
562.507,49

Per tant, aquest requisit no s’ha complert en la major part dels casos (en 12 de les
aplicacions per import de 15.197.852,10 euros, no obstant, el mateix punt 5 preveu que hi
pugui haver una execució menor del 100%, segons s’especifica en el punt analitzat tot
seguit.
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- Incorporació al pressupost 2018 de la despesa per IFS no executada en la seva
totalitat a 31/12/2017 (Punt 5 DA16)
Totes les aplicacions pressupostàries d’IFS de les quals no s’ha reconegut el total d’
obligacions durant l’exercici 2018, s’han incorporat en la primera modificació de crèdit per
incorporació de romanents finançada amb romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2018.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en el 100% els casos.
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- L’expedient de despesa de la IFS incorpora memòria econòmica específica
subscrita pel President o persona en qui hagi delegat (Punt 6 DA16)
Del total d’aplicacions d’IFS del capítol 6 de les quals s’ha iniciat expedient de despesa, s’
han realitzat les memòries econòmiques específiques i s’han incorporat a l’expedient de
contractació.
- La memòria econòmica específica del President o persona en qui hagi delegat està
informada per l’Interventor (Punt 6 DA16)
Totes les memòries econòmiques que s’han realitzat s’han informat favorablement per l’
Interventor.
4.2. Capítol 7
Dins la relació definitiva d’IFS pel 2018 de capítol 7 hi ha 12 aplicacions pressupostàries
per import global de 11.587.156,87 euros, corresponents als diferents convenis signats amb
ajuntaments.
Consideracions a tenir en compte respecte de les IFS del capítol 7
- El compliment dels requisits establerts en la DA16 pel que fa a les inversions de capítol 7
que la Diputació destina al compliment de la DA6 de la LOEPSF és de difícil seguiment per
diversos motius:
S’hauria de revisar obra per obra el compliment de cadascun dels punts establerts
en la DA16
S’hauria de tenir accés a determinada informació que obra en mans dels
ajuntaments promotors de les inversions finançades amb les subvencions de la
Diputació.
- Com a conseqüència del que es detalla a dalt, s’ha de precisar que la valoració del grau
de compliment de determinats dels requisits establerts en la DA16 del RDL 2/2004 no es
basa en dades documentades de la forma que seria recomanable, però el fet que sigui
altament ineficient, i fins i tot en alguns casos inviable aconseguir aquesta documentació
per part de tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions anteriors, fa que la
valoració es realitzi en base a altres evidències diferents, i amb els certificats emesos pels
Interventors, principalment.
- La relació de subvencions de capítol 7 susceptibles de ser IFS de les quals es disposa de
certificat dels interventors municipals indicant:
“Que la inversión consisteix en una obra o adquisició i la despesa és imputable al
capítol 6, té una vida útil superior a 5 anys i té réflex en un dels grups de programes la
base 7.1.1 de les bases reguladores de la subvenció.”
es detalla a continuació:
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Import expedient
de despesa - Fase
A

Descripció

%

Os Superàvit 16:
1er any

%

Subvencions de les quals es disposa certificat
d'interventor (Annex 2)

8.641.154,17

78%

51.773,06

33%

Subvencions de les quals no es disposa
certificat d'interventor

2.946.002,70

22%

106.516,15

67%

TOTAL

11.587.156,87

158.289,21
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El detall de la valoració del compliment dels requisits és el següent:
- Entitats que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social (Punt 1 DA16)
Des del moment que un ajuntament és beneficiari d’una subvenció de la Diputació de
Tarragona és perquè hi ha dins l’expedient la seva declaració responsable que està al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, ja que és requisit
indispensable per a poder ser beneficiaris, d’acord amb el que estableix la llei 28/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
- Programa pressupostari (Punt 1 DA16)
Totes les IFS del capítol 7 estan o haurien d’estar incloses en la relació de programes
detallats en el punt 1 de la DA d’acord amb les certificacions emeses pels Interventors dels
ajuntaments.
De les IFS de capítol 7, hi ha 2 casos:
3 aplicacions pressupostàries que corresponen a les línies de subvencions:
Pla d’acció Municipal 2018: Subvencions de les quals es disposa de
certificat de l’interventor del municipi que confirma que la inversió està
imputada a un dels programes establerts en la DA16.
Programes obres i equipaments informàtics: Subvencions de les que
no es disposa de certificat de l’interventor però s’han seleccionat
aquelles actuacions que corresponen a un programa de la DA16.
Ajuts excepcionals de béns d’inversió: Subvencions de les que no es
disposa de certificat de l’interventor però s’han seleccionat aquelles
actuacions que corresponen a un programa de la DA16.
9 aplicacions pressupostàries que la Diputació ja ha imputat a un dels
programes establerts en la DA16.
Presumint que cada ajuntament ha fet la imputació correcta al programa corresponent d’
acord a l’ordre EHA/3565/2008 per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals, es deriva que aquest requisit es compleix al 100%.
- Vida útil superior als 5 anys i IFS diferent a mobiliari, útils i vehicles (Punt 2 DA16)
De la relació de subvencions de les quals es disposa certificat de l'interventor, es confirma
a través del certificat que les inversions tenen una vida útil superior als 5 anys i no són
mobiliari, útils i vehicles.
De la resta de subvencions sense certificat de l'interventor, se raonable suposar que tenim
una vida útil superior als 5 anys i és diferent a mobiliari, útils i vehicles d’acord al tipus d’
actuació. Analitzant les concesions realitzades, no corresponen a equipament i mobiliari.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
- Despesa imputable als capítols 6 o 7 del pressupost de despeses (Punt 3 DA16)
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Totes les IFS s’han imputat al capítol 7 del pressupost de la Diputació de Tarragona i els
ajuntaments beneficiaris:
De la relació de subvencions de les quals es disposa de certificat de
l'interventor, es confirma a través del certificat que els ajuntaments
beneficiaris han d’haver-les pressupostat al capítol 6 dels seus pressupostos
de despeses.
De la resta de subvencions sense certificat de l'interventor, se suposa que d’
acord al tipus d’actuació, els ajuntaments beneficiaris han d’haver-les
pressupostat al capítol 6 dels seus pressupostos de despeses.
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Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
- Requisit específic capítol 7: els municipis compleixen la LOEPSF i la DA16 del RDL 2
/2004 (Punt 3 DA16)
Totes les IFS del capítol 7 han estat realitzades a ajuntaments.
De la relació de subvencions, entenem que, tal i com està la regulació actual, totes
aquestes entitats, o compleixen amb els requisits que estableix la LOEPSF o han de tenir
un pla de finançament, per tant, aquest requisit s’hauria de complir en tots els casos, amb
les limitacions exposades en quant a la verificació documental.
No existeix evidència en els expedients d’aquest extrem.
- La inversió permetrà complir la LOEPSF durant tota la vida útil de la IFS (Punt 4
DA16)
Aquest requisit no es pot valorar per a les IFS del capítol 7 ja que requeriria consultar totes
les memòries realitzades pels diferents ajuntaments per a cadascuna de les obres
subvencionades i tots els seus informes o previsions d’estabilitat realitzats durant la vida útil
de la IFS.
Com a conclusió, aquest requisit no es pot avaluar per no disposar de la informació precisa.
- Iniciar l’expedient de despesa abans de 31/12/2018 (Punt 5 DA16)
D’acord amb les indicacions del Ministeri sobre com aplicar aquest requisit respecte de les
subvencions atorgades per les diputacions als ajuntaments, es dona per complert en el
moment que la Diputació ha concedit la subvenció i ha anotat la fase D corresponent.
En totes les aplicacions seleccionades hi ha hagut l’acte administratiu de concessió de la
subvenció i, per tant, aquest requisit s’ha acomplert en el 100% dels casos.
- Reconeixement de la totalitat de les obligacions econòmiques abans de 31/12/2018
(Punt 5 DA16)
Durant l’exercici 2018, hi ha hagut reconeixement d’obligacions per import de 158.289.21€
en les aplicacions del capítol 7, respecte a les partides pressupostàries que han arribat a la
fase A que ascendeixen a 11.587.156,87€.
Cal fer notar que no correspon a la pròpia Diputació de Tarragona la capacitat d’executar
els objectes de les subvencions incloses com a IFS i que, per tant, depèn de la capacitat d’
execució dels beneficiaris.
- Incorporació al pressupost 2019 de la despesa per IFS no executada en la seva
totalitat a 31/12/2018 (Punt 5 DA16)
Totes les aplicacions pressupostàries d’IFS del capítol 7 de les quals no s’ha reconegut el
total d’obligacions durant l’exercici 2018, s’inclouen en la proposta d’incorporació de
romanents de crèdit que a la data actual no està encara acordada.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en el 100% els casos.
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- L’expedient de despesa de la IFS incorpora memòria econòmica específica
subscrita pel President o persona en qui hagi delegat (Punt 6 DA16)
No es pot avaluar aquest requisit ja que requeriria consultar totes les memòries realitzades
pels diferents ajuntaments per a cadascuna de les obres subvencionades.
- La memòria econòmica específica del President o persona en qui hagi delegat està
informada per l’Interventor (Punt 6 DA16)
No es pot avaluar aquest requisit ja que requeriria consultar totes les memòries realitzades
pels diferents ajuntaments per a cadascuna de les obres subvencionades.
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5. Conclusions
A data 31/12/2018, d’acord a la DA16 del RDL 2/2004 per a l’execució de les IFS 2018 que
s’hagin finançat amb superàvit procedent de la liquidació del pressupost 2017 de la
Diputació de Tarragona i els seus ens dependents, dins el seu perímetre de sectorització
pròpia, es conclou que:
a. El superàvit afectat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a la reducció de
l'endeutament nét d'acord a l'article 32 de la LOEPSF és de 25.632.589,81€.
b. D’aquest superàvit, s’ha aplicat un total de 33.239.055,81€ dels quals:
a. S’ha reduït l’endeutament ordinari per import de 5.810.955,12€.
b. S’han executat IFS del 2018 durant el seu primer any per import de
1.291.792,60€.
c. De les IFS del 2018, queden pendents d’executar durant l’exercici 2019 un
import de 26.099.383,14€.
Caldria executar durant l’any 2019 un import mínim de 18.529.842,09€ per donar
compliment els requeriments de la DA6 de la LOEPSF. La quantitat que no arribi a aquest
import hauria de destinar-se a reducció d’endeutament, de conformitat a l'article 32 de la
LOEPSF.
6. Proposta
D’acord amb la normativa d’aplicació anteriorment exposada i analitzada es proposa el
següent:
Aprovar la relació d’inversions financerament sostenibles per a l’exercici 2018 d’
acord amb la relació d’aplicacions pressupostàries de despesa de l’annex 1 d’
aquesta proposta que ascendeix a 27.391.175,74€.
Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Hisenda i Economia.
Donar compte al Ple del present informe d’avaluació del grau de compliment dels
criteris previstos en la DA16 del RDL 2/2004 realitzat. Aquestes IFS hauran de
completar-se encara durant l'exercici 2019 i per tant, seran objecte d'informe
d'avaluació derivat de la liquidació 2019.
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.
Donar compte 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, en la tramesa perceptiva de la liquidació del
2018, segons l’article 15.4 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
LOEPSF.
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Durant el 2019, exigir que totes les sol·licituds de subvencions incloguin un certificat
de l’interventor -o òrgan competent si s’escau- de tots els extrems requerits per la
DA6 de la LOEPSF, per tal que la Diputació de Tarragona pugui:
Comprovar el seu compliment per ser consideracions IFS augmentant
la seguretat jurídica en la seva qualificació.
Augmentar l’eficiència en la determinació i el volum de IFS de la pròpia
Diputació de Tarragona, a fi de reduir al màxim la necessitat legal de
destinar el superàvit a reducció d’endeutament.
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Relació d’aplicacions pressupostàries proposades com a inversions financerament
sostenibles:
Org

Prog

Econ

Sp

Aplicació

Cafectat DA6 – A -

1010

942

76218

1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

1010

942

76204

1

PEXI-PORGRAMES
OBRES
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

1010

942

76200

1

AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ

191.376,43

1200

425

76200

2

SUBVENCIONS
AJUNTAMENTS
TRANSICIÓ ENERGÈTICA

500.000,00

1010

342

76225

1

SN AJUNT. DELTEBRE. POSADA A PUNT
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS. SECTORS 2, 3 I 4. FASE II

150.000,00

1010

442

76292

1

SN AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE.
CONSTRUCCIÓ D'UN PORT FLUVIAL

60.000,00

1010

933

76287

1

SN AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE.
MILLORES ESPAIS MUNICIPALS

50.000,00

1200

165

76276

2

SN AJUNTAMENT DE BRÀFIM. OBRES
D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PISCINA
MUNICIPAL

30.000,00

1200

172

76271

2

SN
AJUNTAMENT
DE
TIVISSA.
RECUPERACIÓ ESPAIS FORESTALS

30.000,00

2010

333

76269

2

SN
AJUNTAMENT
DE
CAPÇANES.
ADEQUACIÓ CONJUNT ART RUPESTRE

100.000,00

2010

342

76240

1

SN AJUNTAMENT DE LA SELVA. MILLORA
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

130.000,00

2010

933

76281

1

SN AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA
MARIA ADEQUACIÓ LA FÀBRICA

200.000,00

3010

453

61949

1

REGULACIÓ DE VELOCITAT A LA XARXA
DE CARRETERES

42.888,21

3020

453

61900

1

ACONDICIONAMENT I CONSTRUCCIÓ DE
CARRETERES
EC
17-3689
rotonda
intersecció riera de gaia

643.091,72

3020

453

61901

2

MILLORES
PUNTUALS
TARRAGONA

3020

453

61902

2

MILLORES PUNTUALS TERRES DE L'EBRE

1.219.387,77

3020

453

61904

1

REFORÇ DE FERM

2.192.413,49

3020

453

61961

2

ACTUACIONS PUNTUALS
MONTMELL. TV-2401

MUNICIPAL

2018.

CAMP

ACCÉS

I

PER

DE

AL

8.641.154,17
1.504.626,27

1.847.050,46

1.804.514,39
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3020

453

61963

2

CONDICIONAMENT
CARRETERA
TORTOSA-BÍTEM 2a FASE. T-301

3020

453

61969

1

CONDICIONAMENT ACCÉS EST LA RIERA
DE GAIÀ T-202

3020

453

61972

1

CONDICIONAMENT
OLIVA TV-2128

3020

453

61975

1

TRAM ENLLAÇ SANT CARLES-AMPOSTA
TV-3408

2.717.460,73

3020

453

61979

2

CONDICIONAMENT
CARRERS DE LA
CONVENI

1.445.661,63

3020

453

61901

1

COMPLEMENT
EXECUCIÓ

3020

453

61980

2

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T1050 DE LA SÈNIA A ROSELL

ACCÉS

A

SANTA

TRAVESSERES
I
SECUITA SEGONS

CARRETERES

EN

TOTAL 2018

2.074.974,33

36.924,95
899.946,44

26.487,29
853.217,46

27.391.175,74

ANNEX 2:
DETALL DELS PROGRAMES DE LES IFS SELECCIONADES

Org

Prog

Econ

S

Import
expedient de
despesa Fase A

Aplicació

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

1010

942

76218 1

PLA
D'ACCIÓ
INVERSIONS

MUNICIPAL

2018.

TOTAL

942

76204 1

PEXI-PORGRAMES
OBRES
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

I

1010

942

76204 1

PEXI-PORGRAMES
OBRES
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

I

1010

942

76204 1

PEXI-PORGRAMES
OBRES
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS

I

16.517,45

Prog
DA16

153

515.123,16

160

226.065,42

161

878.557,46

165

78.791,00

35.255,61

442.483,38
306.826,94

171
342

12.186,78

776.041,08
8.641.154,17

1010

TOTAL

5.417.265,73

Os
Superàvit
17 1er any

454
933

51.773,06

22.419,00

153

592.871,59

16.239,00

160

889.335,68

22.705,00

161

357.301,20

46.108,29
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1010

942

76200 1 AJUTS
EXCEPCIONALS
D'INVERSIÓ

BENS

1010

942

76200 1

AJUTS
EXCEPCIONALS
D'INVERSIÓ

BENS

1010

942

76200 1

AJUTS
EXCEPCIONALS
D'INVERSIÓ

BENS

1010

942

76200 1

AJUTS
EXCEPCIONALS
D'INVERSIÓ

BENS

TOTAL

TOTAL GENERAL

50.664,95

0,00

153

57.208,75

0,00

160

57.321,02

0,00

161

26.181,71

0,00

454

191.376,43

0,00

10.337.156,87

90.717,06

"
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

24. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 51 DE LES BASES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EXERCICI 2019.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Faré vot contrari en el punt 24 i en el punt 25.”

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 ................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
Per acord plenari de data 30 de novembre de 2018, es varen aprovar les Bases d’execució
del pressupost de l’exercici 2019, juntament amb l’aprovació del pressupost de la
Corporació i dels Organismes autònoms.
En data 3 de desembre de 2018, l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
comunica que en data 9 de setembre de 2016 es va constituir legalment la Secció sindical
de la USTEC.
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En aplicació del conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona i del
pacte de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona, les
seccions sindicals de la Diputació de Tarragona tenen una assignada una aportació
econòmica anual.
D’acord amb la BASE 51 d’aportació pel funcionament dels òrgans de representació del
personal de la Diputació, les seccions sindicals disposen d’una assignació pressupostària
anual de 1.000,00€ per al seu funcionament.
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Fonaments de dret
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la Llei
reguladora d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.

En conseqüència,S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la BASE 51 d’execució del pressupost del
2018, que quedarà redactada de la forma següent:
“BASE 51 Aportació pel funcionament dels òrgans de representació del personal de la
Diputació
1. Disposen d’una assignació pressupostària anual de 1.000,00€, per al seu funcionament
cadascun dels següents òrgans de representació del personal de la Diputació de Tarragona:
La junta de personal funcionari.
El comitè intercentres.
La secció sindical de CCOO.
La secció sindical d’ UGT.
La secció sindical de la USTEC.

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

Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
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25. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER PER L’
INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ 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 ................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
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Fets
El President de la Diputació de Tarragona amb data 28 de febrer de 2019 va aprovar els
decrets números 2018-0000644, 645 i 646 corresponents a la liquidació de la Corporació
de la Diputació de Tarragona, del Patronat de Turisme i de l’O.A. BASE.
L’informe de la Intervenció General de data 27 de febrer de 2019 sobre el compliment dels
requeriments de la LOEPSF en la liquidació del pressupost 2018 de la Diputació de
Tarragona conclou que la liquidació del pressupost 2018:

Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que presenta una capacitat de
finançament de 21.573.837’92 €.
S’incompleix la regla de la despesa en -10.331.705’45 €, ja que la despesa
computable de l’exercici és superior al límit de despesa fixat per la regla de la
despesa.
Compleix el principi de sostenibilitat financera, el límit del deute, amb una ràtio del
19,28 %, per sota del 110%.
Compleix amb els límits de morositat del deute comercial perquè el termini de
reconeixement d'obligacions i pagament d'aquestes se situa per sota dels 60 dies
des del registre de la factura o dels 30 des del reconeixement de l'obligació:

Morositat:
T1

T2

T3

T4

Corporació

42

39

45

49

Turisme

34

37

45

54

BASE

25

38

34

63

-

0

0

0

Associació Arc Llatí

Període mig de pagament:
PMP

Corporació

Patronat
Turisme

de

BASE

Assoc. Arc Llatí

Global

Gener

5,28

1,32

3,20

-

4,57

Febrer

5,05

-2,87

-11,96

-

1,26

Març

9,60

-1,03

9,55

-

7,67

Abril

11,98

13,55

8,69

0,00

11,50
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Maig

10,97

11,11

3,01

0,00

9,02

Juny

10,05

15,08

5,87

0,00

9,93

Juliol

16,17

14,41

4,68

0,00

14,97

Agost

17,65

24,54

20,07

0,00

18,10

Setembre

22,11

31,98

10,20

0,00

21,43

Octubre

18,36

19,08

11,51

0,00

17,32

Novembre

15,80

19,38

16,77

0,00

16,26

Desembre

12,66

17,62

13,52

0,00

13,15
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D’acord amb l’article 21 de la LOEPSF en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la despesa, l’administració
incomplidora ha de formular un pla econòmic financer (PEF) que permeti en l’any en curs i
el següent el compliment dels objectius o de la regla de la despesa.
D’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, el Pla econòmic i financer serà presentat davant el
Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati l’incompliment. En el cas de les
corporacions incloses en els articles 111 i 135 del TRLRHL (entre les quals es troba la
Diputació de Tarragona), el pla s’haurà de trametre a l’òrgan de tutela financera de la
comunitat autònoma, el qual serà la responsable de la seva aprovació i seguiment.

Fonaments de dret
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària.
- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es desplega la metodologia de càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament que preveu
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En conseqüència,S'ACORDA:
1. Aprovar el pla econòmic financer de la Diputació de Tarragona derivat de l’incompliment
de la regla de la despesa corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
2. Elevar el pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a
la seva aprovació definitiva.
3. Remetre el pla econòmic financer definitivament aprovat al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques als efectes del que preveu l’apartat 2 de l’article 9 de l’Ordre HAP
/2105/2012, d’1 d’octubre.
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Règim de recursos:
.

26. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I
ALTRES ENS DEPENDENTS, EXERCICI 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:
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Es dona compte de l'aprovació del Pla anual de control financer de la Diputació de
Tarragona, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents, exercici 2019.
Durant els darrers anys la Intervenció ha elaborat els Plans d’auditories on s’hi estableixen
els treballs a desenvolupar per al control financer i la fiscalització a posteriori elaborats per
la Intervenció.
El 28 d’abril de 2017 es va aprovar el Reial decret 424/2017 que regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local, que desenvolupa d’una forma més
complerta el contingut de la funció de control regulada en el RDL 2/2004 i va entrar en vigor
l’1 de juliol de 2018.
D’acord amb el treball realitzat en els darrers anys pel que fa al preceptiu control financer
anual i tenint en compte la nova nomenclatura i regulacions incloses en el RD 424/2017,
aquesta Intervenció ha elaborat el Pla anual de control financer a realitzar durant l’any 2019
per tal d’informar a la Corporació de les àrees sobre les quals es realitzen les revisions.
Aquest Pla fou aprovat per l’Interventor el passat 11 de març de 2019.
L’objectiu final del control financer és la millora contínua en la gestió econòmica, financera i
pressupostària i de legalitat de tots els serveis que presta la Diputació de Tarragona i els
seus organismes autònoms dependents per mitjà de la detecció i posterior esmena d’
aquells aspectes o àrees susceptibles de millora, sempre amb la participació i col·laboració
dels òrgans gestors.

Estructura del Pla anual de control financer
Segons s’especifica en el RD 424/2017, el control financer de l’activitat econòmica i
financera del sector públic local s’ha de realitzar mitjançant l’exercici del control permanent i
l’auditoria pública. Els treballs derivats de la funció de control financer es desenvoluparan d’
acord amb el que estableix el mateix RD 424/2017 i les normes d’auditoria del Sector Públic.
El Pla anual de control financer que es presenta per al 2019 s’ha adaptat i estructurat d’
acord amb el que estableix el RD 424/2017, diferenciant actuacions de control permanent i
actuacions d’auditoria pública. També es considera important posar de manifest que amb
motiu de la contínua incorporació de tràmits electrònics en els procediments de gestió, i el
necessari compliment de la normativa reguladora de determinats àmbits com en el cas de
la incorporació de la factura electrònica, s’ha fet necessària l’adaptació de determinats
aspectes en el procés d’ execució de les tasques de control financer, així com la
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incorporació de noves revisions per tal de verificar de manera més exhaustiva les novetats
de l’entorn de treball.
En línies generals, l’estructura del Pla és la següent:
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A. Control permanent
a. Controls derivats d’una obligació legal, com són el control financer de
beneficiaris de subvencions, l’auditoria de sistemes del registre comptable de
factures, les actuacions de control financer reguladores de la gestió
econòmica.
b. Actuacions seleccionades per la Intervenció, com són les actuacions de
verificació de la documentació de suport de les operacions comptables, el
control permanent de la tresoreria, dels ingressos, de les nòmines, de la
contractació administrativa, de fraccionaments de contractes.
B. Auditoria pública: en aquest àmbit només es realitzen auditories de comptes. No s’
han planificat actuacions d’auditoria de compliment ni auditories operatives perquè tant
la Diputació de Tarragona com els seus organismes autònoms estan sotmesos a
control permanent. Les Auditories de Comptes es realitzaran amb la col·laboració
d'empreses privades i seran sobre: BASE, Patronat de Turisme, i Associació Arc Llatí.
L’execució dels treballs necessaris per dur a terme el control permanent i l’auditoria pública
s'iniciaran durant el primer trimestre de l’any 2019, i s’intentarà avançar en la seva execució
per a que el treball de camp i la majoria de les proves estiguin executats abans de la
Comissió Especial de Comptes que emeti el dictamen sobre l’aprovació del Compte
General de l’exercici 2018.
Pel que fa al control financer de beneficiaris de subvencions, es van tancant en expedients
individuals per cada beneficiari.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

27. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES
PEL PRESIDENT CONTRÀRIES A OBJECCIONS EFECTUADES I RESUM DE LES
PRINCIPALS ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte de l'informe anual de les resolucions adoptades pel president contràries a
objeccions efectuades i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’
ingressos, que és com segueix:
"El punt 6 de l’article 15 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local estableix que en ocasió de la dació de
compte de la liquidació del pressupost, l’òrgan interventor ha d’elevar al ple l’informe anual
de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
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efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’
ingressos.
Tanmateix, el punt 2 de l’article 28 del RD 424/2017 estableix que els informes d’omissió s’
han d’incloure en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del mateix
reglament.
A aquests efectes he d’informar el següent:
1. En referència a les resolucions adoptades pel president contràries a les objeccions
efectuades, durant l’exercici 2018 es van emetre per la Intervenció el següent
número d’informes amb objeccions
Número d’informes amb
objeccions

Número de resolucions
contràries

Corporació

3

0

O.A. BASE

0

-

O.A. Patronat de Turisme

0

-
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Ens

D’aquests informes, cap va ser objecte de discrepància per part dels òrgans
gestors, per la qual cosa, en un dels casos es va tirar enrere la proposta
corresponent i en els altres dos casos es van esmenar les propostes i es van
informar de conformitat amb posterioritat. Per tant, no s’ha efectuat durant l’exercici
2018 cap resolució per part de la presidència contrària a cap informe amb
objeccions de la Intervenció.
2. En relació a les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos cal informar
que no se n’ha detectat cap durant l’exercici 2018.
3. En relació als informes d’omissió de funció interventora emesos per la Intervenció
durant l’exercici 2018, han estat els següents:
Número d’informes d’omissió de funció
interventora

Ens
Corporació

0

O.A. BASE

2

O.A. Patronat de Turisme

0

La relació dels informes d’omissió de funció interventora és la següent:
#

Expedient

Motiu omissió

Conclusió

Estat de tramitació

Falta
de
pressupostari

crèdit En part continuïtat de l’
Declarada nul·litat i en
expedient
i
administratiu
tràmit expedient de
reconeixement
Falta
tramitació extrajudicial de crèdit i reconeixement
extrajudicial de crèdits
expedient contractació en part nul·litat

1

Contracte
Grues David

2

Òrgan
Contracte de lloguer oficina
considerava
Alcanar
fiscalitzable

Continuïtat
de
l’
gestor
En
tràmit
de
expedient
i
no
reconeixement
reconeixement
extrajudicial de crèdits
extrajudicial de crèdits

"

Règim de recursos:
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- Acte administratiu no recurrible.

28. DACIÓ DE COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2020-2022.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte de l'informe de l'Unitat de Comptabilitat corresponent al Pla Pressupostari
a mig termini 2020-2022, que és com segueix:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

"Fets
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), en el seu article 29, estableix que s'elaborarà un pla pressupostari a mig termini
en el qual s'emmarcaran l'elaboració dels pressupostos anuals i mitjançant el qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat
pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.
Aquests plans pressupostaris han d'incloure la informació consolidada per la Diputació de
Tarragona i el seu perímetre definit a l'article 2 de la LOEPSF, és a dir, han d'incloure:
La Corporació de la Diputació de Tarragona
L'O.A. de Gestió d'Ingressos (BASE)
L'O.A. Patronat de Turisme
Associació Arc Llatí

No obstant, degut a que l’Associació Arc Llatí té poc impacte en els ingressos i despeses
del perímetre de la Diputació de Tarragona i que no es disposa d’informació comptable
actualitzada, ja que el titular de la funció comptable recau a la Diputació de Lleida, no s’ha
tingut en compte en el pla pressupostari a mig termini consolidat.
El pla ha d'incloure un període de tres exercicis i contenir com a mínim:
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de la despesa.
b) Les projeccions de les principals partides de despeses i d'ingressos tenint en compte tant
la seva evolució tendencial com l'impacte de les mesures previstes al període a considerar.
c) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.
Tota modificació del pla pressupostari haurà de ser justificada.
D'acord amb l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la LOEPSF (Ordre2105), en el seu article 6, la
informació dels marcs pressupostaris ha de ser enviada al MINHAP abans del 15 de març
de cada any, prorrogat enguany pel dia 18 de març de 2019.
Així mateix, en l'apartat 1 del seu article 15 d'obligacions anuals de les entitats locals de
retiment d'informació, on es parla de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici
següent a enviar abans del 15 de setembre de cada any, estableix en la lletra f) que s'haurà
de retre informació sobre les diferències existents en els objectius i previsions, així com en
les mesures o resta de variables considerades per a l'elaboració del pressupost en relació a
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les utilitzades per a l'establiment dels marcs pressupostaris. En aquest cas caldrà remetre
la informació actualitzada del Pla.
El pla pressupostari es presenta com a annex a aquest informe en vàries parts: objectius
d'estabilitat pressupostària, deute viu, previsions d'ingressos, crèdits inicials de despesa i
previsions de despesa.
Objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Segons l’últim acord de Consell de Ministres de data 13 de juliol de 2017 (trienni 20182020) es van fixar les taxes de referència següents en relació a les Corporacions Locals:
2018

2019

2020

0,0%

0,0%

0,0%

Objectiu de Deute Públic, en % PIB

2,7%

2,6%

2,5%

Regla de la despesa, en % de creixement

2,4%

2,7%

2,8%
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Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament,
SEC-95, en % PIB

Respecte als objectius fixats cal fer les següents observacions:
L'objectiu de deute públic es fixa en termes del PIB, i cal entendre'l només aplicable a les
administracions locals en el seu conjunt, sense que es pugui fer una extrapolació directa a
l'activitat d'una administració concreta, ja que no es disposen de dades fiables del PIB per
municipis o províncies i, a més a més, existeix solapament territorial entre l'activitat de les
administracions: sobre un determinat municipi hi actuen tant l'ajuntament, com el consell
comarcal i la diputació, així com altres ens que es poden constituir com consorcis, éssent
totes administració local. Així hauríem de distribuir el deute de les administracions locals
supramunicipals en cada municipi i, a la inversa, hauríem de sumar tot el deute de les
administracions locals d'una província per poder fer la validació en l'àmbit provincial. En
qualsevol cas, aquests càlculs no permetrien determinar el compliment per una
administració concreta. Així doncs, en el marc pressupostari es presenta el nivell de deute
previst al final de cada un dels exercicis i es posa en relació amb els ingressos corrents
previstos del mateix exercici. Aquest rati és similar al previst a l'article 53 de la LRHL,
anomenat ràtio del deute viu, i no pot ser superior al 110%. Complint aquest límit
considerarem per assolit l'objectiu del nivell de deute.
La regla de la despesa marca el límit de creixement de la despesa no financera entre
exercicis. Així cal comparar la despesa anomenada computable d'un exercici amb la del
següent. En primer lloc, cal posar de relleu que malgrat es desconeix el límit pels dos últims
exercicis del pla pressupostari (2021-2022), es considera mantenir el percentatge de
creixement del darrer exercici, 2’8%, per al 2021 i per al 2022, tal i com diu la guia per la
comunicació d'informació del Pla Pressupostari a mig termini.
En segon lloc, els càlculs del compliment de la regla de la despesa depenen de les
estimacions d'execució del pressupost, les quals són enormement volàtils i depenen per a
la Diputació dels projectes executats pels beneficiaris de l’activitat de la Diputació i molt
particularment pels municipis dels diversos programes de subvencions corrents i, sobre tot,
els més imprevisibles, de capital. Fent que petites variacions en els exercicis anteriors
escollits com a base de les estimacions del grau de justificació de les subvencions de
capital causin grans canvis en el grau de compliment de la regla de la despesa.
Elaboració de les previsions d'ingressos
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El càlcul de les previsions d'ingressos s'ha realitzat basant-se en les previsions per al
Pressupost 2018 i en un escenari de creixement d’un 1% per les partides de cessions d’
IRPF, IVA, hidrocarburs i impostos especials. La resta de conceptes d’ingressos es preveu
que no hi haurà creixement.
S'ha detallat per les partides més significatives: cessió d'impostos estatals: IRPF, IVA,
impostos especials; el recàrrec provincial de l'IAE i la participació en els tributs de l'estat.
S'ha totalitzat per capítols i d'acord amb la naturalesa d'aquests: ingressos per operacions
corrents, ingressos de capital no financers i ingressos financers.
Els ingressos de capítol 1 i 2, impostos directes i indirectes, porten ja aplicada la
modificació del termini de devolució de l'excés en participació en tributs de l'estat dels
exercicis 2008 i 2009.
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Igualment es mantenen planes les previsions de recaptació de taxes i preus públics, capítol
3.
No s'han previst ingressos per la venda d'actius (capítol 6) com a font de finançament, ja
que aquesta és irregular i poc significativa en el temps (bàsicament vendes de parcel·les
sobreres).
Cal destacar que no s'ha previst la necessitat d'utilitzar el recurs de l'endeutament.
Els drets reconeguts es considera que es corresponen amb les previsions d'ingressos aquí
presentades perquè de l'execució ordinària del pressupost se'n deriva un 99% de grau
d'execució dels ingressos reals, entenent aquests com tots menys del finançament amb
romanent líquid de tresoreria.
Estat d'ingressos:
2019

2020

2021

2022

Cap.1

14.626.738,09

14.707.005,47

14.788.075,53

14.869.956,28

Cap.2

12.443.345,22

12.567.778,67

12.693.456,46

12.820.391,02

Cap.3

18.680.158,13

18.680.158,13

18.680.158,13

18.680.158,13

Cap.4

103.469.215,11

104.689.623,86

106.450.934,31

107.393.892,62

Cap.5

514.143,45

514.143,45

514.143,45

514.143,45

Cap.6

0'00

0'00

0'00

0'00

Cap.7

0'00

0'00

0'00

0'00

Cap.8

0'00

0'00

0'00

0'00

Cap.9

0'00

0'00

0'00

0'00

149.733.600,00

151.158.709,58

153.126.767,88

154.278.541,51

Suma

Elaboració de les previsions de despesa
Un cop obtingudes les previsions d'ingressos, s'ha procedit a elaborar les previsions de
despesa de cada exercici en base a projeccions tendencials sobre el pressupost 2018,
preveient un increment en les necessitats de finançament globals d'un 2%.
1. Crèdits inicials
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1.1. Despeses de personal.
S'elaboren sota la premissa del creixement del 2% de la massa salarial anualment.
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1.2. Despeses en béns i serveis corrents.
Es proposa un increment tendencial del 2%.
1.3. Despeses financeres.
Es tracten per separat els interessos de préstecs de la Corporació (préstecs a llarg termini
per al finançament d'inversions), els interessos i despeses financeres de préstecs de BASE
(operacions de tresoreria a curt termini per a cobrir necessitats transitòries de finançament
derivades dels avançaments per la recaptació als ajuntaments) i la resta de despeses del
capítol, de les quals també es preveu que no hi haurà un creixement.
Els interessos de préstecs de Corporació es calculen d'acord amb les taules d'amortització
amb els tipus d'interès vigents i, en base a l'import previst, es pressuposten uns crèdits amb
la capacitat de sostenir canvis en aquests.
Pels interessos de BASE es preveu una despesa sostinguda igual a la pressupostada a
l'exercici 2018.
1.4. Transferències corrents.
Es preveu un augment continuat del 2% anual en les necessitats dels programes de
subvencions ordinàries i es pressuposta el Pla d'Acció Municipal (PAM) de forma anual
amb 13M€ pel 2020, 15M€ pel 2021 i 17M€ pel 2022, distribuït al 50% entre capítol 4 i
capítol 7. Això, juntament amb la previsió de 15M€ pel 2023 facilita la programació d’un
PAM de 60M€ per a tota la legislatura 2020-2023. Es pressuposta una aportació constant
per al PUOSC, de 1.866.229'60€ anualment.
1.5. Fons de contingència.
Es pressuposta un fons de contingència anual de 4M€ com a sobrant del pressupost.
1.6. Inversions reals.
Al capítol 6 ordinari es preveu el mateix augment anual d'un 2%. En la partida de
construcció de carreteres, es preveu 6 milions anuals en el període 2020-2022 i 2,2 milions
de reforç de ferm en el mateix període. Addicionalment, es consideren 3 obres rellevants:

Castell d'Escornalbou: S'acaba la 1ª fase al 2019 amb una inversió de 1,5M€.
Biomassa: s'acaba la inversió al 2019 amb un import de 2,2M€.
Pel període 2019 al 2021 es realitza la reforma de Palau que es preveu de 4M€ i la
reforma de l'Escola d'Art de Reus que es preveu de 1,5M€.
1.7.Transferències de capital
Es preveu un increment d'un 2% anual de les partides de subvencions de capital ordinàries
o poc significatives. Pel que fa al PAM, l'hem explicat en l'apartat de transferències corrents.
1.8.Actius financers
No es preveu cap necessitat de despesa.
1.9.Passius financers
Es preveuen els crèdits necessaris per a cobrir les amortitzacions dels crèdits a llarg termini
de la Corporació. Aquestes amortitzacions s'obtenen de les taules amb els tipus d'interès
vigents i, seguidament, es procedeix a dotar uns crèdits inicials suficients per assumir
increments.
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Estat de despeses (crèdits inicials)
2019

2021

2022

Cap.1

59.489.840,12

60.679.636,92

61.893.229,66

63.131.094,25

Cap.2

25.958.662,32

26.955.130,83

26.489.617,22

26.999.540,38

Cap.3

566.000,00

566.000,00

566.000,00

566.000,00

Cap.4

24.767.559,24

28.684.923,02

28.894.754,37

30.236.099,86

Cap.5

13.980.203,92

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Cap.6

7.954.967,40

12.835.276,49

13.861.102,02

11.000.004,06

Cap.7

11.516.367,00

12.537.742,31

13.222.064,61

14.345.802,95

Cap.8

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.9

5.500.000,00

4.900.000,00

4.200.000,00

4.000.000,00

149.733.600,00

151.158.709,58

153.126.767,88

154.278.541,51

Suma
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2020

2. Previsió d'obligacions reconegudes.
La guia del MINHAP "Plans Pressupostaris a Mig Termini 2020-2022 d'Ens Locals"
estableix que les dades a presentar s'han de transformar en termes d'obligacions
reconegudes nétes. El criteri general per a l'obtenció d'aquests càlculs són els percentatges
d'execució mitjans dels darreres tres exercicis, si bé s'han realitzat ajustos. Seguidament
expliquem els criteris seguits per la conversió dels crèdits inicials en obligacions:
2.1. Despeses de personal
Com els crèdits inicials, les previsions d'obligacions s'elaboren sota la premissa del
creixement d’2% de la massa salarial, a excepció de l’any 2019 que es preveu un
creixement del 2,5%.
2.2. Despeses en béns i serveis corrents
S'aplica el criteri general.
2.3. Despeses financeres
Es tracten per separat els interessos de préstecs de la Corporació (préstecs a llarg termini
per al finançament d'inversions), els interessos i despeses financeres de préstecs de BASE
(operacions de tresoreria a curt termini per a cobrir necessitats transitòries de finançament
derivades dels avançaments per la recaptació als ajuntaments) i la resta de despeses del
capítol, de les quals també es preveu que no hi haurà un creixement.
Els interessos de préstecs de Corporació es calculen d'acord amb les taules d'amortització
amb els tipus d'interès vigents procedents de l'aplicació Finance Active. Pels interessos de
BASE es preveu una despesa sostinguda igual a la pressupostada a l'exercici 2018 (46.000
euros anuals).

2.4. Transferències corrents
Per al càlcul de la despesa derivada de les transferències corrents s'utilitza un grau
d'execució separat per al càlcul de les previsions del PAM, derivat de les taules d'execució
dels darrers exercicis exclusivament del PAM ordinari i tenint en compte els crèdits aportats
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el mateix exercici i els que deriven de la incorporació de romanents no executats. El
PUOSC es tracta de forma separada i s'estableix un ritme d'execució constant entre
exercicis d’acord a l’aportació.

2.5. Fons de contingència
Per la seva naturalesa no pot arribar a obligació reconeguda. La despesa realitzada en
aquest fons es té en compte en calcular les previsions d'execució, que assumeixen els
efectes de modificacions de crèdit.
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2.6. Inversions reals.
S'estableix un criteri separat per a la construcció de carreteres i el reforç del ferm, agafant
també els darrers cinc exercicis.

2.7.Transferències de capital
Es tracta el PAM i la resta de plans a municipis de forma separada. El PAM d'inversió
d'acord amb les previsions d'execució derivades dels darrers exercicis i separant crèdits
aportats al pressupost dels crèdits incorporats com a romanents.

2.8. Actius financers
Sense execució. No s'han previst crèdits inicials.

2.9. Passius financers
Les obligacions reconegudes nétes són les previstes d'acord amb les taules d'amortització
dels préstecs a tipus d'interès vigent procedents de l'aplicació Finance Active. A més, en el
2019 es preveu una amortització anticipada de 3.221.079,27€ degut a l’aplicació de la
reducció de l’endeutament nét d’acord a l’article 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Estat de despeses (obligacions reconegudes previstes)
2019

2020

2021

2022

Cap.1

54.547.803,10

55.638.759,16

56.751.534,35

57.886.565,03

Cap.2

22.538.252,66

22.841.579,58

22.497.921,37

22.656.310,88

Cap.3

190.033,72

164.395,46

163.986,47

174.141,48

Cap.4

28.851.411,58

27.301.971,98

28.879.320,36

30.177.710,88

Cap.5

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.6

11.711.358,84

11.119.677,00

11.115.629,82

10.048.336,47

Cap.7

17.902.547,89

15.970.071,57

15.130.025,51

14.997.654,73

Cap.8

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.9

8.396.257,05

4.643.133,03

4.633.131,60

3.914.473,27

144.137.664,84

137.679.587,78

139.171.549,48

139.855.192,75

Suma
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Compliment dels objectius del marc pressupostari:
1. Suficiència financera:
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Malgrat no formi part estricta dels objectius de la LOEPSF, sí que és fonamental i forma
part dels objectius de la figura del pressupost definida a la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals (LRHL), ara aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que en el
seu article 165.4 estableix que cada un dels pressupostos que integren el pressupost
general s'haurà d'aprovar sense dèficit inicial. Així mateix, a l'article 170 estableix com a
causa de reclamació administrativa, és a dir, recurs a l'aprovació d'un pressupost, la
manifesta insuficiència dels ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé la
manifesta insuficiència dels crèdits pressupostats respecte a les necessitats de despesa de
l'ens o, dit d'una altra manera, que els crèdits del pressupost no siguin suficients per a què
l'ens realitzi els seus fins.
Els ingressos de cada exercici del pla pressupostari permeten sostenir les despeses
presentades, que es consideren les despeses estructurals que hauria de fer front la
Diputació i aquelles despeses no estructurals com el PAM o la inversió en carreteres. Per
tant, podem afirmar que la despesa de la Diputació de Tarragona és sostenible durant els
tres propers exercicis. Així mateix cal destacar que aquesta suficiència es compleix sense
necessitat del recurs de l'endeutament, precisament reduint-lo segons quadres d’
amortitzacio contractats.

2. Estabilitat pressupostària:
Per als càlculs de l'estabilitat pressupostària s'ha procedit d'acord amb les guies del
ministeri per realitzar aquestes previsions per a un pressupost inicial. Així el primer pas és
obtenir el saldo de les operacions no financeres, es a dir, la resta dels ingressos de capítols
1 a 7 menys les despeses dels mateixos capítols.
Els ajustos SEC són els canvis necessaris per a transformar els crèdits de despesa i les
previsions d'ingressos del Pressupost en despesa i ingrés d'acord amb el Sistema Europeu
de Comptes (SEC). S'han mantingut els ajustos del pressupost inicial 2019, tret de la
inexecució, que es calcula, evidentment, en base als crèdits de cada pressupost i d'acord
amb l'actualització de les dades d'execució dels tres darrers exercicis, comparant crèdits
inicials amb obligacions finals.
La conclusió final és que el pressupost sempre presenta capacitat de finançament, d'acord
amb les dades del quadre adjunt:
2020
(Estimació de
previsions
inicials)

2021
(Estimació de
previsions
inicials)

2022
(Estimació de
previsions
inicials)

2019 (Estimació
de DRN i ORN)

2019 (Estimació
de previsions
inicials)

Saldo
d'operacions
no financeres

13.992.192,21

5.500.000,00

4.900.000,00

4.200.000,00

4.000.000,00

(+/-) Ajustos
SEC

4.236.262,12

21.761.044,73

15.316.827,49

15.431.933,20

14.802.298,10
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Capacitat o
necessitat de
finançament

18.228.454,33

27.261.044,73

20.216.827,49

19.631.933,20

18.802.298,10

3. Objectiu de deute públic:
Com ja s'ha exposat en aquest document no es pot valorar directament el compliment dels
objectius marcats pel Consell de Ministres de forma global per al conjunt de l'administració
local.
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Per a constatar el compliment amb l'objectiu de deute públic ens limitarem a posar de
manifest:

El pla pressupostari no utilitza el recurs de l'endeutament en cap exercici.
L'amortització del deute vigent segueix el ritme previst als quadres d'amortització,
sense necessitats de refinançaments, ajornaments o noves carències. Així mateix,
en el 2019 es preveu una amortització anticipada de 3.221.079,27€ degut a l’
aplicació de la reducció de l’endeutament nét d’acord a l’article 32 de la LOEPSF, tal
i com s’ha esmentat anteriorment.
El deute total es redueix cada exercici.

Donat que partim d'una situació en què no hem estat advertits per mantenir un nivell
d'endeutament que incompleixi els límits del programa d'estabilitat i el compliment dels tres
punts anteriors, podem suposar que en tots els exercicis la Diputació de Tarragona
complirà amb un nivell de deute no excessiu.
Així mateix s'adjunta un quadre amb les previsions d'endeutament i on aquest es posa en
relació amb els ingressos corrents, sense ajustar, que pot servir d'indicador sobre el nivell
d'endeutament de l'ens:
2019
Deute viu previst
a 31 de desembre
Deute viu sobre
ingressos
corrents

19.766.530,01

13,20%

2020
15.123.396,98

10,00%

2021

2022

10.490.265,38

6.575.792,11

6,85%

4,25%

4. Regla de la despesa:
L'avaluació del compliment de la regla de la despesa és especialment complicat donat que
el càlcul de la despesa computable és complex i requereix dels ajustos necessaris tant per
a arribar a estimar les obligacions reconegudes finals derivades del pressupost com per a
ajustar les despeses i els ingressos pressupostaris als criteris SEC.
El compliment de la regla de la despesa es materialitza tenint en compte el límit de despesa
no financera calculat de forma consolidada en el pressupost 2019 com a sostre de recursos
dels pressupostos d'acord a l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i sostenibilitat Financera. Sobre aquest sostre de despesa s'aplica a cada
exercici l'increment legalment previst.
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S'adjunta el quadre amb la despesa computable prevista en el pla pressupostari a mig
termini 2020-2022 i el compliment del límit de la despesa no financera:
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2019. (Previsions
inicials)
(2,70)

2020 (Estimació
de previsions
inicials)
(2,80)

2021
(Estimació de
previsions
inicials)
(2,80)

2022 (Estimació
de previsions
inicials)
(2,80)

Despesa
computable PPMT

120.547.765,02

128.715.049,80

131.579.924,37

133.561.333,10

Límit de la despesa
no financera segons
sostre de despesa

146.471.684,73

150.572.891,90

154.788.932,88

159.123.023,00

Compliment del
sostre de la
despesa

25.923.919,71

21.857.842,10

23.209.008,51

25.561.689,90

Així mateix, la despesa no financera prevista en el pla pressupostari a mig termini 20202022 es va incrementant en menor mesura a la taxa de referència de la regla de la
despesa, tal i com s’adjunta en aquest quadre:

2019 (Previsions
inicials)

Despesa no
financera PPMT

143.667.600,00

2020 (Estimació
de previsions
inicials)
(2,80)

145.692.709,58

2021
(Estimació de
previsions
inicials)
(2,80)
148.360.767,88

2022 (Estimació
de previsions
inicials)
(2,80)

149.712.541,51

Variació de la
despesa no financera

1,41

1,83

0,91

Taxa de referència

2,8

2,8

2,8

Diferència (
estimació de
compliment %)

1,39

0,97

1,89

Fonaments de dret

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.
Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals.
Guia MINHAP publicada a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb els Ens
Locals "Plans Pressupostaris a Mig Termini 2020-2022 d'Ens Locals".

Conclusions
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El Pla Pressupostari 2020-2022 de la Diputació de Tarragona compleix amb els objectius
aprovats pel Consell de Ministres de data de 13 de juliol de 2017 derivats de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
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29. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DEL
PRESSUPOST DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS PER A L’EXERCICI 2019.
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 ................... 25 dels diputats membres dels grupspolítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

El Cap de Gestió Econòmica ha emès informe de data 8 de març de 2019, relatiu a l’
expedient de modificació de crèdit número 2 de l’exercici 2019 de BASE-Gestió d’Ingressos
i que textualment diu:
De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals capítol I, secció 2ª articles 172 a 182 en
relació als crèdits i les seves modificacions.
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans de BASE-Gestió d’Ingressos, de
data 27 de febrer de 2019, en el qual per aplicació del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del
sector públic, es fixa, prèvia aprovació per part del Ple de la Diputació de Tarragona de
data 25 de gener de 2019, un increment retributiu del 2,25% a partir de l’1 de gener i del
0,25% addicional a partir de l’1 de juliol. A més a més, també es determina l’aplicació del
0,30% de la massa salarial com a fons addicionals.
L’impacte econòmic derivat de la materialització del paràgraf anterior es desglossa de la
següent manera:

L’increment previst del 2,25% ascendeix a 210.059,21 € (140.030,22 € personal
laboral + 70.028,99€ personal funcionari).
L’increment addicional per la consecució dels objectius del PIB del 0,25% ascendeix
a 11.669,95€ (7.779,45€ personal laboral + 3.890,50€ personal funcionari).
L’import del 0,30% de la massa salarial a destinar a fons addicionals ascendeix a
22.616,17€.
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Per altra banda, vist l’informe emès per la Cap del departament de Recursos Humans de
BASE-Gestió d’Ingressos, de data 1 de març de 2019, pel qual s’estableix la necessitat de
dur a terme les actuacions necessàries per crear una plaça de Tècnic/a Superior, Grup
/Subgrup A1, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica Superior, es
considera oportú suplementar les aplicacions pressupostàries del Capítol I del Pressupost
de Despeses de BASE d’acord amb el següent detall:

Atenent a les obligacions derivades de la tramitació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits a favor de l’empresa Gruas David Tarragona, S.A, entre les quals s’
inclouen els interessos de demora generats des de la data en què s’havien d’abonar les
factures pertinents fins la data de resolució acordant el seu pagament, prevista per al dia 30
d’abril de 2019, és preceptiu, atès que no existeix cap aplicació pressupostària en el
Pressupost de Despeses de BASE que pugui recollir aquesta obligació, dotar per crèdit
extraordinari l’aplicació 7030/932/352 (Interessos de Demora), per un import de 1.000,00 €.
Vist l’informe emès per la Cap de Recursos Humans de BASE en relació al cost del
personal que desenvolupa la seva feina a l’oficina de Deltebre durant l’any 2018, també és
preceptiu dotar mitjançant crèdit extraordinari l’aplicació pressupostària 7030/932/46200
(Conveni Aj. Deltebre: manteniment oficina) per import de 88.215,24 €, tal com s’estableix
en l’apartat vuitè del Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de l’ajuntament de Deltebre a favor de la Diputació de
Tarragona, de data 7 de gener de 2013. En relació a l’exercici 2019, aquesta despesa ja ha
estat contemplada en les aplicacions pressupostàries del capítol I del pressupost de
despeses de BASE, atès que aquest personal formarà part, a tots els efectes, de la plantilla
de BASE i, per tant, no requereix que s’inclogui en la modificació de crèdit que es tramet.
En darrera instància, vistes les previsions de despesa presentades pel Departament de
Sistemes Informàtics i la Unitat d’Equips i Instal·lacions de BASE -Gestió d’Ingressos per a l’
exercici 2019, es fa necessari suplementar la dotació de les aplicacions de Contractes
Prestació de Serveis Informàtics i Arranjament Oficines de BASE, amb l’objectiu de donar
cobertura a serveis que són fonamentals per garantir el compliment de l’objectiu estratègic
de donar el màxim servei als Ajuntaments que tenen delegada la gestió dels seus tributs a
BASE i que concretament es tradueixen en l’adequació de diverses oficines i punts d’
atenció als contribuents i en la permanent actualització dels procediments i aplicatius
informàtics per adaptar-los a les constants evolucions de l’Administració Electrònica.
Atès allò que estableix l’art. 6è, 5 dels Estatuts de BASE – Gestió d’Ingressos en el sentit
que correspon al Consell Rector dictaminar el projecte de pressupost i modificacions de
crèdit.
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És per tot l’exposat, que es proposa aprovar Expedient de Modificació de Crèdit número 2
de l’exercici 2019 en els termes que s’indiquen i segons detall de despeses i finançament:

Per tal de donar compliment a una de les recomanacions que consten en l’informe d’
Intervenció de la Diputació de data 11 de març de 2019, es substitueix el terme Baixes de
crèdit pel de Transferències de Crèdit.
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2019, en els termes que s’
indiquen:
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Segon.- Obrir un termini d'exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la data de
publicació al BOP, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions que
considerin oportunes. L'acord inicial s'entendrà definitiu si no es produeixen reclamacions
durant el període d'informació pública.
30. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE L’ESPECIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS DE LES
TAXES I PREUS PÚBLICS I DE LA REVOCACIÓ DE DELEGACIÓ DE FACULTATS EN
MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI DE LES MULTES I SANCIONS
ADMINISTRATIVES DE L’AJUNTAMENT DE GANDESA.
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De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:

L’Ajuntament de Gandesa ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que va
tenir lloc el 30 d’octubre de 2018, relatiu a l’especificació de la delegació de les taxes i
preus públics i a la revocació de la recaptació en període voluntari de les multes i sancions
en matèria d’infraccions de la normativa administrativa, 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).
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La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Gandesa varen formalitzar, en data 1 de
setembre de 2009, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 7 de març de 2019, és favorable a l’
acceptació de la delegació i a la revocació de facultats de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar l’especificació de la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Gandesa a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del
dia 10 d’octubre de 2001, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
a) Recaptació en període voluntari i en període executiu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taxa de Clavegueram
Taxa de Recollida de residus
Taxa OVP amb taules i cadires
Taxa de conservació del Cementiri
Taxa per l’ocupació del domini públic amb quioscs i altres instal·lacions
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres (guals)

b) Recaptació en període executiu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Taxa per expedició de documents.
Taxa per la llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer.
Taxa per llicències urbanístiques.
Taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats subjectes al
règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia.
Taxa de connexió al clavegueram
Taxa per l’ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa, material de
construcció, tanques, puntals bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades de venda, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic,
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals.
Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili.
Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal.
Taxa per publicitat al programa de festes
Taxa per la impartició del curs de natació.

13.
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Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'Animals de Companyia.
Taxa pel servei d’Escorxador Municipal.
Taxa per publicitat a la Revista d’Informació Municipal.
Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de restauració.
Taxa per venda a l’Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre Gandesa.
Preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca.
Preu públic per l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa.
Preu públic pel servei de la Llar d’Infants Municipal a Gandesa.
Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel.
Preu públic per la cessió d’ús de dependències i prestació de serveis del Viver
d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
23. Preu públic per la utilització de dependències municipals.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Segon: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de l’Ajuntament de Gandesa
a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 1 d’octubre
de 2009, tal com consta al certificat de l’acord del 30 d’octubre de 2019, indicat en la part
expositiva:
- Revocació de la recaptació en període voluntari de les multes i sancions en matèria
d’infraccions de la normativa administrativa, delegació adoptada per acord del ple
municipal de l’1 d’octubre de 2009 i acceptada per la Diputació de Tarragona per
acord del ple del 29 de gener de 2010.
Tercer: Aprovar i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del conveni esmentat a
la part expositiva, on consten les delegacions vigents en virtut dels respectius acords
plenaris i s’hi incorporen les especificacions i s’elimina la delegació revocada.
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 BASE-Gestió d’
Ingressos.
Sisè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’
article 7.2 del TRLRHL.
Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos aplicarà les
disposicions contingudes als Estatuts, Reglament d'organització i funcionament i
Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de l’
Organisme i la resta de disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que
els siguin d’aplicació.
Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a signar l’Annex I
del conveni de delegació.
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“ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT
DE GANDESA 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
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taxa de Clavegueram
Taxa de Recollida de residus
Taxa OVP amb taules i cadires
Taxa de conservació Cementiri
Taxa per l’ocupació del domini públic amb quioscs i altres instal·lacions
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres (guals)

- 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.
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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
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Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Taxa de clavegueram
Taxa per recollida, transport i tractaments de residus sòlids urbans.
Taxa OVP amb taules I cadires
Taxa de conservació del Cementiri
Taxa per l’ocupació del domini públic amb quioscs i altres instal·lacions
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres (guals)
Taxa per expedició de documents.
Taxa per la llicència d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer.
Taxa per llicències urbanístiques.
Taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats subjectes al
règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia.
Taxa de connexió al clavegueram
Taxa per l’ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa, material de
construcció, tanques, puntals bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades de venda, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic,
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals
Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili.
Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de Ràdio Municipal.
Taxa per publicitat al programa de festes.
Taxa per la impartició del curs de natació.
Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'Animals de Companyia.
Taxa pel servei d’Escorxador Municipal.
Taxa per publicitat a la Revista d’Informació Municipal.
Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de restauració.
Taxa per venda a l’Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre Gandesa.
Preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca.
Preu públic per l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa.
Preu públic pel servei de la Llar d’Infants Municipal a Gandesa.
Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel.
Preu públic per la cessió d’ús de dependències i prestació de serveis del Viver
d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
Preu públic per la utilització de dependències municipals.
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- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS: sancions administratives
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.
31. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
COMERCIALS I INDUSTRIALS DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Móra la Nova ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que
va tenir lloc el 28 de febrer de 2019, relatiu a la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari i en període executiu del preu públic pel servei de recollida
de residus comercials i industrials assimilables als municipals, 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 de Móra la Nova varen formalitzar, en data 5 de
novembre de 2010, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 11 de març de 2019, 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 Móra la Nova a
favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 28 de febrer
de 2019, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
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- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals.
Segon: Aprovar i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del conveni esmentat a
la part expositiva, on consten les delegacions vigents d’acord amb els respectius acords
plenaris i s’inclouen les noves delegacions.
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Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2023 prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre
anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar
sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima
de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis i la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’
Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’
article 7.2 del TRLRHL.
Sisè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos aplicarà les
disposicions contingudes als Estatuts, Reglament d'organització i funcionament i
Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de l’
Organisme i la resta de disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que
els siguin d’aplicació.
Setè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a signar l’Annex I del
conveni de delegació.

ANNEX 1
“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT
DE MÓRA LA NOVA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
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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.
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
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Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- TAXES I PREUS PÚBLICS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taxa per OVP amb taules i cadires
Taxa per OVP amb guals
Taxa pel servei de clavegueram
Taxa pel servei d’escombraries
Taxa de conservació del cementiri
Taxa pel servei de la llar d’infants
Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals

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
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- 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:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taxa per OVP amb taules i cadires
Taxa per OVP amb guals
Taxa pel servei de clavegueram
Taxa pel servei d’escombraries
Taxa de conservació del cementiri
Taxa pel servei de la llar d’infants
Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipals

- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS

1. Sancions administratives
2. Multes coercitives
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS
32. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER UN
TRANSPORT SANITARI DE PROVISIÓ, GESTIÓ I TITULARITAT PÚBLICA.
PRESENTACIÓ
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 de la moció.
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VOTACIÓ
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Sotmesa a votació, la Moció presentada és desestimada amb el resultat de votació que
s'indica:
Vots a favor ................... 1 del diputat membre del grup polític CUP
Abstencions .................. 7 dels diputats membres del grup polític ERC (Sr. Pau
Ricomà, Sr. Jordi Vinyals, Sr. Miquel Subirats, Sr. Carles Ribé, Sr. Jordi Cartanyà,
Sr. Francesc Barbero i Sr. Francesc Gas)
Vots en contra ................ 18 dels diputats membres dels grups polítics CiU (Sr.
Josep Poblet, Sr. Pere Granados, Sr. Joan Piñol, Sr. Álvaro Gisbert, Sr. Joan Josep
Malràs, Sr. Lluís Soler, Sr. Joan Olivella, Sr. Mateu Montserrat, Sr. Joaquim Nin, Sr.
Sergi Pedret), PSC (Sr. Josep Fèlix Ballesteros, Sr. Salvador Ferré, Sr. Josep
Masdeu, Sra. Immaculada Costa, Sr. Martí Carnicer i Sra. María José Beltran), PP
(Sr. José Luis Martín) i C's (Sr. Ruben Viñuales)
MOCIÓ
El passat 2016 s´adjudicà, amb un pressupost de 1.286.312.283,66 euros i un valor estimat
de 2.556.716,75 euros, el darrer concurs de transport sanitari a Catalunya, tant pel servei
Urgent, com pel No Urgent.
D’ençà d’aquesta adjudicació, la qualitat i eficàcia del servei que rep l’usuari ha patit una
forta davallada, així com també la situació laboral del personal.
1. Inseguretat i falta de mesures de confort degut al envelliment de la flota i l’absència del
manteniment mecànic.
2. Mala gestió de les rutes programades del NO Urgent, la falta de recursos tècnics i
humans, que comporta que els usuaris i usuàries passin més temps del necessari dalt del
vehicle, i això comporta que puguin perdre les visites mèdiques. També la massificació de
pacients dins de les ambulàncies incomplint la instrucció de CatSalut 07/2017 en el seu
punt 5.2 - Transport sanitari No Urgent, apartat B.
3. Llargues esperes pels trasllats després dels tractaments, altes hospitalàries (sobretot en
horari nocturn), davant la mala gestió del servei No Urgent, que comporta en alguns casos
esperes per part de les usuàries de fins a 8 hores, tenint en compte les persones sensibles,
com gent gran, malalts crònics, etc.
4. Trasllats en el servei No Urgent de pacients immunodeprimits o amb malalties
infeccioses en transport col·lectiu amb altres malalts, incomplint la instrucció del CatSalut 07
/2017 en el seu punt 5.2 en l’apartat a.
5. Incompliment dels plecs concursals i millores tècniques presentades per les empreses
adjudicatàries com: Bases funcionals del personal, circuits de neteja i desinfecció,
inversions en formació del personal, quantitat de vehicles, EPIs individuals, uniformitat, etc.
6. Temps de resposta (isòcrones) i demores en el servei urgent, afectant a les emergències
vitals, on el temps és vida.
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7. Incompliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) amb el material de
treball i distribució en els vehicles, com per exemple: bancades de les lliteres, cadires de
trasllat, etc.
8. Formació no remunerada: la patronal del sector, obliga a assistir a formacions
obligatòries, aquestes acostumen a ser fora de l’horari laboral, algunes vegades en cap de
setmana el TSNU, i ho fa sense remunerar aquestes hores. Tenint en compte que alguns
cursos són subvencionats per organismes públics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

9. Incompliment de descansos regulats: segons l’Estatut dels Treballadors, en els torns
de 12 i 24 hores, el personal ha de gaudir d’una hora de descans sense interrupció, aquest
fet no només no es compleix, sinó que moltes vegades afecta les dietes. Això passa al
servei Urgent, el que provoca que hi ha treballadores sense parar ni menjar en aquests
torns. Existeixen directrius als centres coordinadors que obliga als gestors de recursos a no
donar els descansos, temps de menjar, etc. al personal de l’Urgent.
10. Contractacions precàries del personal, destacant un gran nombre de contractes en
pràctiques, que obliga a complir les mateixes funcions que el personal indefinit, cobrent
entre un 40 i 30% menys i allargant aquesta situació fins a 2 anys. I això comporta
precarietat i inestabilitat laboral, i pèrdua de professionalitat per la falta de continuïtat de la
plantilla.
11. Pèrdua de poder adquisitiu. Des del 2011, i a causa de la crisi, s’apliquen al personal
les mateixes retallades que al funcionariat del nostre país, però en el moment de restablir la
normalitat, no som tractades de la mateixa manera, tampoc s’han aplicat les pujades de l’
IPC a les treballadores, provocant una pèrdua de poder adquisitiu de fins al 19%.
12. Un any i mig sense conveni. Actualment ACEA (la patronal) i els sindicats
representants de les treballadores estan negociant el nou conveni, l’actual va finalitzar el
2017. De moment i després d’un any, la patronal no accepta cap proposta de millora de
condicions, i pretén negociar un conveni a la baixa, proposant la desaparició de dietes, plus
de nocturnitat o estranyes accions per definir els períodes de vacances.
13. Finalment, volem destacar la moció 17/XI sobre el transport sanitari i l’atenció de les
urgències i emergències mèdiques, del 7 d’abril de 2016 i la resolució 285/XI sobre les
actuacions per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques del 22 de
setembre de 2016, on s’instava al govern a treballar per la creació d’un servei sanitari de
gestió pública, i que gairebé 3 anys després segueix sense fer-se efectiva.
El personal dels centres coordinadors d’emergències han detectat:
1. Personal que pertany al conveni de Call-Center, conveni que no representa al col·lectiu
dels gestors d’emergències i urgències perquè no correspon amb la realitat dels serveis,
serveis essencials per a la comunitat. Aquest conveni no s’adapta a l’especificitat de la
feina (365 dies, 24 hores) i no permet organitzar correctament els serveis.
2. Professionalització i reconeixement a la tasca d’atenció al ciutadà en situació crítica o
vital, valorant la recent inclusió de la feina com categoria laboral.
3. Falta de formació en matèries d’emergències i urgències del personal del centre
coordinador.
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4. Manca d’exigències i de control efectiu de les empreses públiques (SEM i CAGTU)
envers les empreses subcontractades per exigir mesures en matèria de riscos psicosocials
pels treballadors, especialment en la gestió d’estrès i excessiu volum de treball.
5. Diferència de jornades màximes entre el personal dels centres coordinadors essent les
jornades màximes del personal SEM en torn de dia 1624 hores/any, i en torn de nit 1445
hores/any. El personal de CAGTU fan 1660 hores/any. Personal de Ferrovial (gestors 061) i
Grupo Norte (Gestors de 112) que al conveni de call-center fan 1764 hores/any, tant en torn
de nit, com de dia.
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6. Incompliment del plec concursal proposant unes millores que mai són adquirides pel
personal de les empreses adjudicatàries. Exemple: Rotació de caps de setmana, material
EPI no individual, plus d’emergència que perdrà validesa a la data de finalització del
concurs, falta d’uniformitat i falta d’inversió en la formació.
7. Valoració del personal de les centrals de coordinació envers la Generalitat ja que
aquests mateixos pateixen diàriament estrès i excessiva càrrega de treball, i pateixen per
part dels caps diàriament desinformació o informació fora de temps en matèria de
coordinació, aquestes instruccions en moltes ocasions essencials pel normal funcionament
per la coordinació diària.
8. Alt índex de baixes als centres coordinadors per estrès, angoixa i depressió.
9. Descens del personal de coordinació quan no hi ha PIUC, reduint dos coordinadors al
torn de dia i un coordinador al torn de nit, continuant amb un alt volum de feina, on es fa
complicada la coordinació diària de les urgències i les emergències. Així com la falta de
previsió per cobrir personal (coordinador tècnic, auxiliar de coordinació, metge i infermer
consultor).
10. Material en mal estat i falta de neteja als centres coordinadors.
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la Diputació de
Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Donar suport a les reivindicacions dels col·lectius dels treballadors del Transport Sanitari
Urgent i No Urgent. Així com dels treballadors dels centres coordinadors d’emergències
(112 i 061) i el personal SEM.
2.- Instar al Govern de la Generalitat a implementar els acords aprovats al Parlament de
Catalunya mencionats en el punt 13 de l’exposició de motius.
3.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a realitzar una fiscalització
eficient del compliment dels contractes per part de les empreses que presten aquest servei,
mentre no es produeixi la reversió de la externalització d’aquest. Tant pel que fa a les
condicions de les treballadores com a la qualitat assistencial del servei que afecta a les
usuàries.
4.- Inclusió immediata de les treballadores en la titularitat pública de la Generalitat.
33. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER
EXIGIR EL TANCAMENT IMMEDIAT DE LES CENTRALS NUCLEARS AL FINAL DE LA
SEVA VIDA ÚTIL I ELABORAR POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER AL FUTUR DE LES
COMARQUES QUE LES ALLOTGEN.
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PRESENTACIÓ
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 de la moció.

VOTACIÓ
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Sotmesa a votació, la Moció presentada és desestimada amb el resultat de votació que
s'indica:
Vots a favor ................... 1 del diputat membre del grup polític CUP
Abstencions .................. 7 dels diputats membres del grup polític ERC (Sr. Pau
Ricomà, Sr. Jordi Vinyals, Sr. Miquel Subirats, Sr. Carles Ribé, Sr. Jordi Cartanyà,
Sr. Francesc Barbero i Sr. Francesc Gas)
Vots en contra ................ 18 dels diputats membres dels grups polítics CiU (Sr.
Josep Poblet, Sr. Pere Granados, Sr. Joan Piñol, Sr. Álvaro Gisbert, Sr. Joan Josep
Malràs, Sr. Lluís Soler, Sr. Joan Olivella, Sr. Mateu Montserrat, Sr. Joaquim Nin, Sr.
Sergi Pedret), PSC (Sr. Josep Fèlix Ballesteros, Sr. Salvador Ferré, Sr. Josep
Masdeu, Sra. Immaculada Costa, Sr. Martí Carnicer i Sra. María José Beltran), PP
(Sr. José Luis Martín) i C's (Sr. Ruben Viñuales)
MOCIÓ
El passat mes de febrer el govern de l’Estat espanyol va pactar amb les empreses
elèctriques de l’IBEX35 que exploten les centrals nuclears (Iberdrola i Endesa) l’allargament
de la vida de disseny (25-30 anys) de les centrals nuclears. En el cas d’Ascó I fins al 2029
(47 anys), Ascó II fins al 2030 (45 anys), Cofrents fins al 2033 (49 anys) i Vandellòs II fins al
2034 (47 anys), a més de les ubicades en d’altres territoris sota administració espanyola.
Aquest pacte s’ha produït completament d’esquenes a la ciutadania i a les institucions del
territori. I, no sols això, sinó que la patronal nuclear ja ha advertit que després de les
eleccions espanyoles es planteja re-negociar l’acord per tal d’allargar encara més la vida
útil de les centrals nuclears.
Aquesta situació, demostra de bell nou la manca d’autonomia del govern de la Generalitat,
el qual no sols no ha pogut intervenir en aquesta decisió, sinó que fins i tot –tal i com ja es
va debatre en aquest Ple fa uns mesos- ha vist com el Tribunal Constitucional suspenia la
Llei de creació d’impostos a la producció de l’energia nuclear aprovada el 2014 per part del
Parlament de Catalunya.
A més a més, l’Estat espanyol no ha mostrat cap mena d’interès per plantejar un pla de
reconversió econòmica per als municipis i comarques que allotgen aquestes centrals
nuclears, per tal de garantir el futur de les seves economies, un cop les centrals nuclears
hagin d’aturar la seva activitat.
I, no sols això, sinó que la decisió d’allargar l’explotació d’aquestes centrals nuclears posa
en perill la seguretat i salut de la ciutadania. Només cal recordar els enèsims incidents o
accidents que han patit aquestes centrals nuclears (inclosa la CN Vandellòs I) en les
darreres dècades i anys. L’allargament de l’activitat d’aquestes centrals, amb una
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maquinària i unes instal·lacions més deteriorades encara pot agreujar més aquesta
situació.
Davant la inhibició de les responsabilitats de l’Estat espanyol amb aquesta qüestió, és fa
evident la necessitat que les institucions locals i autonòmiques prenguin partit al respecte.
Tanmateix, el Règim del 78 exclou les institucions del territori de les competències de poder
decidir directament sobre aquesta matèria, igual com succeeix amb centenars de
competències que condicionen i hipotequen el nostre dia a dia com a ciutadania i el nostre
present i futur com a societat i territori. Una situació, que un cop més, demostra que només
podrem tenir una autonomia real amb la construcció d’una República, tal i com va
manifestar la ciutadania el passat 1 d’Octubre de 2017.
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Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la Diputació de
Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern de l’Estat
espanyol el tancament de les centrals nuclears que ja hagin sobrepassat la seva vida de
disseny.
2.- Instar al Parlament i al Govern de la Generalitat de Catalunya que prengui totes les
mesures que estiguin al seu abast legal, per tal de garantir la seguretat de la ciutadania i
promoure una nova Llei de creació d’impostos a la producció de l’energia nuclear que
serveixi per a obtenir recursos que permetin implementar una alternativa al model productiu
actual dels municipis i les comarques afectades.
3.- Posar-se a disposició de la Generalitat de Catalunya per tal d’iniciar una taula de debat
amb les institucions, experts i ciutadania per tal dissenyar aquest pla de desenvolupament
socioeconòmic dels municipis i comarques afectades en l’era post-nuclear.
PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha cap.

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.

Secretària general

President

Pilar Sanchez Peña

Josep Poblet Tous
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Annex 1 del punt 9

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER AL MANTENIMENT I CONTINUÏTAT DELS
ENSENYAMENTS MUSICALS D’ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A
VILA-SECA, GESTIONATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILASECA.

REUNITS
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Per una part, la Diputació de Tarragona, representada pel seu president , l’Il·lm Sr.
Josep Poblet i Tous , que actua en nom i representació d’aquesta Corporació.,
d’acord a les competències regulades a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i al Text refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003
Per l’altra l’Ajuntament de Vila-seca , representada pel l’Il·lm. Sr. que actua en nom
i representació d’aquesta Corporació., d’acord a les competències regulades a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i al Text refós de la Llei
8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu
2/2003
Ambdues parts es reconeixen competències per subscriure el present conveni, i
MANIFESTEN
1. Que el model d’ensenyaments musicals desenvolupat a Catalunya preveu,
que els centres públics d’ensenyament musical (escoles i/o conservatoris) puguin
ser, a petició dels ens locals, creats i gestionats per aquests, a diferència del que
ha succeït a la resta de l’Estat Espanyol on el model preveu que els conservatoris
siguin del Ministeri d’Educació o de l’Autonomia corresponent. Així els nivells
educatius musicals a Catalunya són per una banda, estudis no reglats d’escola de
música i conservatoris de grau professional de música. Mentre que a la resta de
l’Estat Espanyol els nivells educatius d’aquests estudis musicals són escoles no
reglades, conservatoris de nivell elemental i conservatoris de grau professional.
Aquests dos últims són estudis reglats.

Així, el Decret 179/1993, de 27 de juliol , pel qual es regulen les escoles de música i
dansa, com ensenyaments no reglats, estableix en el seu article 3.2 que “la creació
d’escoles de dansa o de música, els titulars dels quals siguin corporacions locals, es
realitzarà per conveni entre aquestes i el Departament d’Ensenyament”, Per tant es
reconeix a les entitats locals la facultat, per si mateixes, de crear (i implícitament
d’organitzar i gestionar) les escoles de música.
Per altra part els ensenyaments de conservatori es troben regulats en el Decret
25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels
ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés. Aquest
decret substitueix l’anterior 331/1994, d’ordenació curricular.
Per la seva banda, la Llei 12/2009 d’Educació (DOGC núm. 5422, de 16-7-2009),
legitima que els ens locals siguin titulars de centres educatius. Es legitima doncs
aquells centres, de qualsevol tipologia, creats amb anterioritat a la LEC i aquells
altres que es puguin crear amb posterioritat. En concret en l’article 45.1 s’indica “així
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mateix, per mitjà de convenis amb els ens locals, es creen, es modifiquen i se
suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un ens local”.
D’acord a tot l’anterior, a Catalunya s’ha desenvolupat un model d’educació musical,
especialment escoles i conservatoris, de titularitat de l’administració local, que han
fet històricament i continuen fent aquesta funció educativa que cap altra
administració du a terme.
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Malgrat això, actualment, només hi ha un centre educatiu integrat, que disposa de
conservatori públic de titularitat i gestió de la Generalitat. Els centres educatius
integrats són els que permeten cursar simultàniament els ensenyaments artístics
professionals i l’educació secundària És l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell (IEA
Oriol Martorell). És de titularitat de la Generalitat i s’hi imparteixen estudis de Grau
Professional de Música i Grau Professional de Dansa.
2. Que el Conservatori Professional de Música de Vila-seca és un centre públic
d’ensenyaments musicals, la titularitat del qual és del Patronat Municipal de Música,
organisme autònom de l’Ajuntament de Vila-seca, de naturalesa administrativa, amb
personalitat jurídica pròpia. S’hi imparteixen estudis d’escola de música i de
conservatori de grau professional.
El Conservatori Professional de Música fou creat pel RD 2031/1979, de 31 de juliol
del Ministerio de Educación i fou reconeguda la seva validesa acadèmica
professional per conveni amb la Generalitat de Catalunya d’1 d’octubre de 1995 i
addenda de 13 de febrer de 2001.
Els municipis, en aquest cas l’Ajuntament de Vila-seca, va exercir la seva
competència en aquesta matèria de creació, organització i gestió de l’Escola i
Conservatori de música d’acord a l’article 28 de la Llei de Bases del Regim Local,
(actualment derogat per LRSAL Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local ) i a l’article 71 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en qualitat d’activitats complementàries, amb reconeixement
explícit posterior, per part de la legislació sectorial catalana, en concret la Llei
12/2009, d’Educació de Catalunya, que en el seu article 45, sobre la incorporació de
centres i llocs escolars a la prestació del Servei d’educació de Catalunya indica en
el punt 1. “El Govern, en el marc de la programació de l’oferta educativa, crea
centres públics de titularitat de la Generalitat, en modifica la composició i, si escau,
els suprimeix. Correspon als ens locals oferir terrenys suficients i adequats per a
construir-hi aquests centres. Així mateix, per mitjà de convenis amb els ens locals,
es creen, es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un
ens local.”
3. Que en data 23 d’octubre de 1987 es va subscriure un conveni entre la Diputació
de Tarragona i el Patronat de Música que va ser vigent fins al 31 de desembre de
1988.
Que el 26 de maig de 1989 es va signar un segon conveni de col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i el Patronat del Conservatori Professional de Música de
Vila-seca i Salou. En el punt sisè s’estableix que la vigència serà fins al 31-12-1989 i
podrà ser prorrogat tàcitament d’any en any si cap de les dues parts no el denuncia
amb dos mesos d’antelació.” En el punt tercer del conveni s’indicava que la
Diputació designarà un Diputat per a formar part de la Junta del Patronat Municipal.”
Que el 10 de setembre de 1993 es va signar entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Vila-seca un tercer conveni, amb efectes retroactius des de l’1
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d’octubre de 1992. En el seu punt setè s’indicava que “en tant la integració del
Conservatori de Música de Vila-seca a la Diputació no es faci efectiva, s’entendrà
prorrogat automàticament aquest conveni.” En el punt 4 del conveni es contemplava
la creació d’una comissió mixta integrada per un membre de cada corporació per tal
d’estudiar la possible integració a la Diputació, d’acord amb la legislació vigent i amb
les mesures que la Generalitat arbitri, sobre aquestes institucions.
Que el 26-3-2004 es va aprovar un quart conveni, per import anual de 527.456 €
amb vigència “de quatre cursos escolars a comptar des del 2004-2005. En esgotarse aquest termini, el conveni romandrà vigent sempre que no concorrin cap de les
circumstàncies resolutòries esmentades i en tant alguna de les parts no vulgui
modificar els termes de la seva cooperació en aquest àmbit” En el pacte sisè del
conveni s’expliciten “que el conveni es resoldrà en cas de desaparició de les seves
causes justificatives, cosa que esdevindrà de produir-se alguna de les següents
circumstàncies: a) Supressió per la Diputació dels seus centres d’ensenyaments
musicals, b) transferència a la Generalitat de Catalunya de la titularitat dels centres
d’ensenyaments musicals de la Diputació, c) transferència a la Generalitat de
Catalunya del Conservatori de Música de Vila-seca.”
Aquest conveni ha anat prorrogant la seva vigència de forma tàcita, d’acord al pacte
sisè.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i d’acord a la disposició addicional vuitena de l’esmentada llei, tots els
convenis vigents subscrits per l’administració pública hauran d’adaptar-se al que
preveu la llei. Els que tinguin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit, en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el termini de vigència serà de 4 anys des
de la seva entrada en vigor. Pel que fa al conveni amb l’Ajuntament de Vila-seca, el
termini acaba el dia 1 d’octubre de 2019. I per tant és procedent adaptar aquest
conveni a la llei 40/2015.
L’Ajuntament de Vila-seca ha manifestat la voluntat de continuar disposant d’un
conveni que ajudi a poder mantenir aquests ensenyaments de caràcter
supramunicipal, ja que donen servei a alumnat no només de Vila-seca sinó en una
proporció de més del 50% a alumnat de la demarcació de Tarragona, ja que
altrament es veuria en perill el manteniment d’aquest servei supramunicipal que va
prestant des dels seus inicis.
Tal com queda explicitat anteriorment, la Diputació ha vingut donant suport econòmic
ininterrompudament a l’Ajuntament de Vila-seca per aquests ensenyaments musicals
des dels seus inicis fins a l’actualitat amb la finalitat de garantir que es puguin dur a
terme aquests ensenyaments en benefici de l’alumnat de les nostres comarques.
4. Aquests ensenyaments musicals, igual que passa amb els Conservatoris de la
Diputació, no són un servei nou impropi creats amb posterioritat a Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL),
sinó que han estat creats amb anterioritat a la promulgació de la Llei 12/2009,
d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, a la vista de les competències de LRSAL, es poden qualificar de
competències diferents de les pròpies i de les delegades, però que en el marc
normatiu autonòmic català, han esdevingut un servei dels ens locals que es pot
considerar com a propi, mentre la Generalitat no en disposi o no reclami la
competència.(segons dictamina el catedràtic de la UPF Sr. Rafael Jimenez Asensio
el 19-12-2014).
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5. Que en l’actualitat el Patronat imparteix ensenyaments musicals a prop de 400
alumnes, provinents de diverses comarques de la demarcació de Tarragona, a
través de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional de Música
que comparteixen direcció, professorat i equipaments.
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La procedència geogràfica d’aquest alumnat, segons xifres del curs 2016-2017, és
la següent:
El 44,92 % és de Vila-seca
El 24,33 % és dels altres municipis del Tarragonès, destacant que 42
alumnes són de Tarragona ciutat.
El 26,74 % és del Baix Camp, destacant que 37 són de Reus
El 2,41 % és de l’Alt Camp
El 1,07 és de la Conca de Barberà
El restant 0,53 % és de la Ribera d’Ebre
Aquests percentatges són pràcticament iguals en cada curs escolar. Amb molt
poques variacions.
El conservatori de grau professional de Vila-seca realitza per tant una funció
supramunicipal que queda justificada amb la procedència geogràfica de l’alumnat.
El conservatori de Vila-seca, a banda dels de titularitat de la Diputació de Tarragona,
(amb seus a Tarragona, Reus i Tortosa) és a tota la demarcació de Tarragona, l’únic
conservatori de grau professional de titularitat d’una administració pública diferent de
la Diputació, concretament de titularitat municipal.
6. Que tenint en compte que els serveis que es realitzen s’han de prestar de forma
eficient i tenint en compte també, que es presten serveis no obligatoris com és
l’escola de música, però que es considera bàsic pel desenvolupament posterior dels
estudis musicals de grau professional i els de nivell superior, el finançament de tots
aquests ensenyaments té una repercussió important en el pressupost corrent i futur
de l’Ajuntament de Vila-seca, que en cas de no disposar-lo afectaria seriosament la
continuïtat d’aquests ensenyaments en el municipi.
7. Que, tal com s’ha indicat, la Diputació de Tarragona té els seus propis centres
d’ensenyaments musicals a les ciutats de Tarragona, Reus i Tortosa. Si hagués
d’assumir més alumnat procedent d’altres centres com el de Vila-seca, això
implicaria un augment significatiu dels costos que la Corporació dedica a aquest
tipus d’ensenyament, que, en conjunt, podrien arribar a ser excessivament elevats
respecte a altres serveis corporatius d’igual o més importància.
S’ha de tenir en compte que la Diputació, com administració pública està obligada a
aplicar criteris de racionalització, contenció i sostenibilitat dels serveis en totes les
àrees, inclosa l’educativa.
Sobretot, avui en dia, existeix una impossibilitat material d’assumir més alumnat per
manca d’espai suficient, tant als edificis dels conservatoris a Reus, com al de
Tarragona que són els més propers al de Vila-seca. Tot i la futura ampliació prevista
per al Conservatori a Tarragona, no es preveu que es puguin assumir més alumnes
dels més de 500 que ja té en l’actualitat. A més al Conservatori a Reus s’han ampliat
recentment els espais amb aulari al Carrer Sant Jaume, i no es pot assumir més
capacitat dels actuals més de 400 alumnes.
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Per aquests motius, existeix una impossibilitat material d’assumir més alumnat del
que ara es té matriculats als centres de la Diputació a Reus i Tarragona.
Per altra banda els musicals són ensenyaments artístics de règim especial, però
que la Corporació provincial té la voluntat de mantenir-los, ja que històricament han
estat serveis creats per la mateixa Diputació i compleixen una funció educativa, de
cohesió social i reequilibri territorial important, que cas contrari, es trobaria a faltar i
desapareixerien, ja que actualment cap altra administració se’n podria fer càrrec.
La trajectòria i la implantació d’aquests ensenyaments a Vila-seca i el seu caràcter
supralocal, fa imprescindible que es pugui continuar la col·laboració.
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Així doncs, la finalitat comuna d’ambdues administracions -Ajuntament de Vila-seca
i Diputació de Tarragona-, és la de contribuir a prestar un servei comú de caràcter
supralocal i d’utilitat pública que representa un benefici per la ciutadania i facilitar així
que es pugui atendre la demanda d’aquests ensenyaments, creats amb anterioritat a
la LEC.
8. Que és una de les funcions atribuïdes legalment a les Diputacions és col·laborar
amb els ens locals. En el cas de la Diputació de Tarragona aquesta funció es troba
també, explícitament recollida en el Pla estratègic corporatiu aprovat per la
Diputació en el període 2015-2019.
9. Que la Diputació de Tarragona per tal d’assegurar el caràcter supralocal de
l’escolarització musical de l’alumnat i la continuïtat dels ensenyaments d’escola i
conservatori de Música de Vila-seca té la voluntat de col·laborar amb l’Ajuntament
en els termes que s’estableixen en aquest conveni i d’acord a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic que regula en el seu capítol VI la
subscripció de convenis. I en concret l’article 48.3 que especifica que una de les
finalitats dels convenis de col·laboració és la contribució a la realització d’activitats
d’utilitat pública. És per això que la subscripció d’aquest conveni es considera
l’instrument més adient per a complir amb la finalitat abans esmentada
Per tot això, ambdues parts, en la representació que ostenten, es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni, d’acord
amb les següents:
CLÀUSULES
Primera .- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és fixar la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Vila-seca per tal que el Patronat Municipal de Música de Vila-seca
continuï prestant ensenyaments musicals als alumnes de la demarcació de
Tarragona.
Segona - Finalitats
-

Oferir ensenyaments musicals elementals a alumnes de la demarcació de
Tarragona a l’Escola de Música de Vila-seca.
Oferir ensenyaments musicals professionals a alumnes de la demarcació de
Tarragona al Conservatori Professional de Música de Vila-seca
Celebrar activitats musicals complementàries a l’activitat docent del centre.
Continuar amb el manteniment de les agrupacions musicals associades al
centre.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/04/2019 a les 14:20:47 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 11/04/2019 a les 11:40:07

-

Altres finalitats que puguin sorgir durant el període de vigència d’aquest
conveni.

Tercera.- Compromisos de les parts
3.1 .- La Diputació de Tarragona es compromet a:
Col·laborar en mantenir el servei d’ensenyament musical a l’alumnat de
l’Escola i Conservatori Professional de Música a Vila-seca, atenent el
caràcter supramunicipal, atès que acullen una gran proporció d’alumnat de
les comarques de Tarragona, i fer-ho a través d’una aportació anual de
527.456 euros a l’Ajuntament de Vila-seca per contribuir a les despeses
dels ensenyaments musicals que imparteix el Patronat Municipal de Música
de Vila-seca.
- Fer efectiva aquesta aportació per trimestres, per una quantitat igual cada
trimestre.
- Aprovar, si escau, la documentació tramesa anualment per l’Ajuntament de
Vila-seca com a comprovant de la correcta aplicació de l’aportació de la
Diputació.
- Informar a l’Ajuntament de Vila-seca, en cas que durant la vigència d’aquest
conveni o de les seves pròrrogues s’iniciés un procés de transferència a la
Generalitat de Catalunya dels centres d’ensenyament musical de titularitat
local, per tal que en la mesura que sigui possible, puguin actuar de manera
coordinada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9AA281714C7E4383933972E94AEF01CA i data d'emissió 20/05/2019 a les 11:21:40

-

3.2.- L’Ajuntament de Vila-seca es compromet a:
-

-

-

-

-

Donar servei, en semblant proporcionalitat que en els darrers cursos, als
alumnes d’escola i conservatori de Música de la demarcació de Tarragona
que són de fora del municipi de Vila-seca, en compliment del caràcter
supralocal, que fonamenta aquest conveni.
Mantenir el servei d’ensenyament musical als alumnes de l’escola i el
conservatori que es presta a través del Patronat Municipal de Música de
Vila-seca, i en conseqüència a fer una aportació anual al Patronat Municipal
de Música de Vila-seca per l’import que resulti de la diferència entre tots els
ingressos del Patronat (inclosa l’aportació de la Diputació) fins al total de
despeses anuals del Patronat.
Informar a la Diputació de Tarragona, en cas que durant la vigència d’aquest
conveni o de les seves pròrrogues la Generalitat de Catalunya incrementés la
seva aportació als ensenyaments musicals del Patronat Municipal de Música
de forma superior a l’ordinària, per tal que la Diputació acordi, si escau, una
reducció de la seva aportació en funció dels majors ingressos.
Trametre a la Diputació de Tarragona, en el transcurs del segon trimestre de
cada any, la documentació corresponent a la liquidació del pressupost del
curs anterior. La no tramesa d’aquesta documentació comportarà la
suspensió dels pagaments trimestrals acordats.
Mantenir un lloc a la Junta del Patronat Municipal de Música de Vila-seca,
per tal que la Diputació en designi un Diputat/da.
Fer constar a través del Patronat Municipal de Música, la col·laboració de la
Diputació de Tarragona.
Sotmetre’s en nom del Patronat Municipal de Música a totes les actuacions
de comprovació i control que sol·liciti la Diputació de Tarragona.
Acreditar anualment abans que s’acordi el primer pagament que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
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corresponent. Així mateix, ha de complir el requisit de no ser deutor per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, aquest requisit s’acreditarà d’ofici per
part de la pròpia Diputació.
Quarta.- Finançament del conveni
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El conveni serà finançat per una banda per la Diputació de Tarragona amb la
quantitat anual de 527.456 euros, que es farà efectiva per trimestres, per una
quantitat igual cada trimestre i anirà a càrrec del pressupost ordinari de la
Corporació. El pagament del segon trimestre i dels següents restaran condicionats a
la presentació per part de l’Ajuntament de Vila-seca de la memòria, la liquidació i els
comptes anuals del curs anterior del Patronat Municipal de Música. Les aportacions
d’anualitats futures resten condicionades a la disponibilitat pressupostària
corresponent de cada anualitat.
Per l’altra banda per l’Ajuntament de Vila-seca aportarà la diferència entre els
ingressos del Patronat (inclosa l’aportació de la Diputació) fins al total de despeses
anuals del Patronat. Igualment, les aportacions d’anualitats futures resten
condicionades a l’aprovació dels corresponents pressupostos
Cinquena.- Vigència del conveni
Aquest conveni de col·laboració té vigència per quatre anys des de la seva signatura
i serà prorrogable per quatre anys més per acord exprés de les parts.
Un cop esgotats aquests terminis les parts podran estudiar un nou conveni en funció
de les circumstàncies que hi concorrin.
Sisena.- Seguiment del Conveni
Per la gestió, seguiment i control del present conveni es formarà una comissió de
seguiment formada per dos membres designats per l’Ajuntament, dos membres
designats per la Diputació i un membre del Patronat Municipal de Música.
Aquesta comissió es reunirà una vegada l’any per analitzar el desenvolupament del
conveni, resoldre qüestions relatives a la interpretació i compliment dels
compromisos derivats del conveni, o proposar qualsevol modificació o actualització
que es cregui pertinent.
Setena.- Resolució de conflictes
En cas discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es
comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe
administrativa, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la
seva interpretació i compliment.
Vuitena.- Modificació del conveni.
Per a qualsevol modificació del conveni es requereix l’acord exprés d’ambdues parts
signants.
Novena.- Causes de resolució del conveni

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/04/2019 a les 14:20:47 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 11/04/2019 a les 11:40:07

Aquest conveni s’extingeix pel transcurs del termini fixat; per incompliment de les
obligacions establertes, sens perjudici de les responsabilitats en què es pugui
incórrer; per acord mutu de les parts, manifesta per escrit; per denúncia d’una de les
parts, feta per escrit amb un mínim d’un mes d’anticipació o per les causes generals
establertes per la legislació vigent.
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Desena .- Naturalesa del conveni
Aquest conveni té caràcter administratiu conforme al que estableix especialment pels
convenis de col·laboració els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, i obliga les parts als compromisos acordats,. En
allò no establert específicament, es regeix per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per les
normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i per la resta de normativa que sigui aplicable
a l’objecte d’aquest conveni.
Pel que fa a l’aportació econòmica prevista en aquest conveni de col·laboració es
regeix per la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el RD
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la llei general de
subvencions.
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