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Sessió: Sessió ordinària del Ple de data 30 d'abril de 2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 30 d'abril de 2019
Hora d'inici: 11:03
Hora de finalització: 11:30
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. 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. Carles Pellicer Punyed (CiU)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
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. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la Diputació.
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Abans de donar inici al tractament dels assumptes de l’ordre del dia el President fa constar:
“Voldria fer constar, si totes les diputades i diputats així ho estimen convenient, la nostra
condolença per la mort de la mare de la nostra companya i diputada, Sra. Imma Costa, que
ens ha deixat fa uns dies. Segurament que tots hem tingut l’oportunitat d’expressar-li els
nostres sentiments personals, voldria que en un sentit corporatiu fos així i que constés en
acta.”
Els membres de la Corporació donen la seva conformitat a què consti en acta el condol a la
Sra. Costa i a tota la seva família.
ACORDS
SECRETARIA
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Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL
DIA 29 DE MARÇ DE 2019.

Per unanimitat s'aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 29
de març de 2019 per aplicació del règim de sessions aprovat per acord del Ple de 28 de
juliol de 2015.

Patrimoni
2. DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CESSIÓ GRATUÏTA A
L'AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE DE L'ESCULTURA I LA SEPULTURA ON ES
TROBEN LES RESTES MORTALS DE L'ESCULTOR JULIO ANTONIO I LA SEVA MARE.

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió extraordinària de 8 de febrer de 2019, va
aprovar inicialment la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de l'escultura i
sepultura, on es troben les restes mortals de l'escultor Julio Antonio i la seva mare la Sra.
Lucía Hernández Costa, i que figuren donades d’alta en l’Inventari General de béns de la
Diputació amb el núm. 178/2678, per a què siguin dipositades al cementiri municipal de
Móra d’Ebre.
De conformitat amb l’article 211.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient, s’ha sotmès
a informació pública per un termini de 30 dies, per a la formulació d’al·legacions, mitjançant
la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació
(htpps:// seuelectronica.dipta.cat/patrimoni), i en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona de data 26 de febrer de 2019.
Durant aquest període i segons consta en l’informe emès pel Registre General, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions contra l’esmentat acord, que d’aquesta
manera ha esdevingut definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial.
El Ple en queda assabentat.
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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. 975 AL NÚM.
1427 DE 2019.
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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. 975 al núm. 1427 de 2019, amb
un total de 453.
Resum per unitats
41 CULTURA
10 UNITAT DE COORDINACIO D'ADMINISTRACIO I SERVEIS
16 AREA TRESORERIA
7

SERVEI DE TRESORERIA

6

PATRIMONI

2

GESTIO ACADEMICA DELS CENTRES EDUCATIUS

23 PLANIFICACIO
1

AREA DE SERVEIS INTERNS

2

PROVISIO

1

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA I SUPORT INFORMATIC

1

AREA INTERVENCIO

3

OCUPACIO I EMPRENEDORIA

1

GESTIO DE CONEIXEMENT I QUALITAT

2

REGIO DEL CONEIXEMENT

14 GESTIO ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS
1

PROJECTES I OBRES

2

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURIDIC

9

UNITAT DE SUBVENCIONS

57 GESTIO ADMINISTRATIVA ECONOMICA I QUALITAT
16 SERVEIS ECONOMICS
3

UNITAT D'INGRESSOS I BOP

3

UNITAT DE L'AUDITORI I PROGRAMES CULTURALS

9

PLANIFICACIO I ORGANITZACIO

25 SELECCIO
1

RELACIONS LABORALS

1

AREA SAM

1

SERVEIS JURIDICS

1

PROJECTES EUROPEUS

1

AREA SAC

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/05/2019 a les 13:06:02 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 10/05/2019 a les 10:38:45

1

AREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

57 VINCULACIO
6

SECRETARIA GENERAL

32 GESTIO ECONOMICA NOMINA
3

DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

21 CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
2

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

1

AREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIO I EMPRENEDORIA

3

PROTECCIO DE DADES I ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA

1

AREA SAT

2

UNITAT DE PLANIFICACIO I GESTIO FINANCERA
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57 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO
3

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA

2

COMUNICACIO

1

UNITAT DE GESTIO DE COBRAMENTS I PAGAMENTS

1

PRESIDENCIA

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE DATA 15 DE MARÇ DE 2019 SOBRE INCREMENTAR L’AJUT ALS
TITULARS DE LA PÒLISSA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LECTIVA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
L’article 3.6.2 de les Normes reguladores de l’accés als ajuts per assistència sanitària i fons
social aprovades per la Junta de Govern de data 21/12/2018 estableixen un ajut mensual
per a tot el personal en actiu de la Diputació de Tarragona que com a titular es doni d’alta a
la pòlissa col·lectiva d’assistència sanitària. Les normes estableixen que l’import d’aquest
ajut es negocia cada any amb la representació sindical, i en cap cas pot ser inferior a 30 €
mensuals.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 es va adjudicar un nou
contracte per procediment obert, d'una pòlissa col·lectiva d'assegurança d'assistència
sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms a l'empresa DKV Seguros y Reseguros, SAE. En data 1 de febrer de
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2019 ha entrat en vigor aquest nou contracte, que ha comportat un increment de les primes
que es pagaven fins ara.
Modalitat integral de quadre mèdic: 49,50 € mensuals (abans tenia un cost de 44,00
€, per tant, hi ha hagut un increment de 5,50 €)
Modalitat mundi de reintegrament: 89,50 € mensuals (abans tenia un cost de 71 €
mensuals, per tant, hi ha hagut un increment de 18,50 €)
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L’acord de la Junta de Govern de 21 de desembre de 2018, pel qual es va adjudicar el
contracte, va disposar una despesa màxima de 400.680,00 euros anuals i un import de
801.360,00 € per als dos anys de durada inicial del contracte. En la memòria justificativa s’
establia aquesta despesa màxima tenint en compte el total de treballadors que eren
susceptibles de donar-se d’alta a la pòlissa i s’indicava que l’import quedava condicionat al
nombre de treballadors que efectivament s’adherissin a la pòlissa.
Un cop finalitzat el termini de 2 mesos establert per tal que el personal de la Diputació es
pogués adherir a la pòlissa d’assistència sanitària sense cap tipus de carències ni
preexistències, i pendent de possibles noves altes durant la durada del contracte, el
nombre total de personal que s’ha donat d’alta són 706 persones.
La Mesa General de Negociació del dia 15 de març de 2019 va acordar extraordinàriament
i per l’any 2019, incrementar l’ajut per als empleats que contractin la pòlissa d’assistència
sanitària privada de la Diputació de Tarragona en 5,50 €, i condicionava aquest acord a l’
informe favorable de la Intervenció de Fons.
El total aproximat de la despesa anual corresponent a l’ajut mensual per la pòlissa d’
assistència sanitària, pendent de possibles noves altes durant l’any 2019, serà de
285.224,00 € (706 empleats x 30€ x 4 mesos) + (706 empleats x 35,5€ x 8 mesos), que
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 8015/922/16008 Assistència sanitària personal
funcionari i laboral.
Consta a l'expedient l’informe favorable emès per part de la Intervenció General.

Fonaments de dret
Normes reguladores de l’accés als ajuts per assistència sanitària i fons social aprovades
per la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018.
Acord de la Mesa General de Negociació de data 15 de març de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
1- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 15 de març de 2019 sobre
incrementar l’ajut als titulars de la pòlissa d’assistència sanitària col·lectiva de la Diputació
de Tarragona a 35,50 €.
Aquest ajut serà aplicable a partir de la seva ratificació pel Ple de la Corporació.
2- Notificar-ho a DKV Seguros y Reseguros, SAE.
3- Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Contractació, i a les seccions
sindicals i òrgans de representació.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE DATA 15 DE MARÇ I 6 D’ABRIL DE 2019, SOBRE EL PLA DE
RACIONALITZACIÓ 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU,
ERC, PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
Des de l’any 2010 i com a conseqüència de la conjuntura econòmica i de la necessitat de
reduir el dèficit públic, la Diputació de Tarragona, donant compliment a les directrius de les
diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa, ha anat adoptant tot un
seguit de mesures dirigides a la contenció de les despeses de personal i a una
racionalització d’aquestes.
Per altra banda, i amb l'objectiu d'adequar l'estructura organitzativa interna i cobrir amb
eficàcia i eficiència la prestació de serveis per garantir el normal funcionament de la
corporació, així com per adequar les funcions que es desenvolupen amb la categoria
professional i sense en cap cas incrementar el nombre d'efectius i donar a més a més
compliment a la previsió del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic de fomentar el
dret a la carrera professional i a la promoció interna, la Diputació ha apostat, en els darrers
anys, per la creació de places a cobrir pel torn promoció interna i a la creació de llocs de
treball a proveir internament.
La normativa vigent i referida en l’apartat de fonaments de dret d’aquesta proposta preveu
que les administracions públiques podran aprovar instruments d’ordenació de recursos
humans que incloguin mesures dirigides a un anàlisi de les disponibilitats i necessitats de
personal així com incentius a la jubilació anticipada. L’objectiu final d’aquestes mesures
sempre serà una ordenació de les plantilles i una racionalització de les mateixes des d’un
punt de vista organitzatiu, funcional així com d’estalvi econòmic del capítol 1 del pressupost
general de l’ens.
En aquesta línia, el Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat dos Plans de
Racionalització (27 de gener de 2017 que posteriorment es va ampliar per acord plenari de
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data 30 de juny de 2017 i 27 d’abril de 2018) mitjançant els quals per a assolir els objectius
més amunt esmentats, s’acordava l’amortització de tot un seguit de places de personal
funcionari prèvia la jubilació anticipada incentivada dels titulars de la mateixes sempre i
quan fossin funcionaris de carrera amb el compromís de no cobrir-les o bé cobrir-les amb
una categoria inferior i només excepcionalment en el cas del personal docent amb la
possibilitat de cobrir-les amb una categoria igual o superior si hi havia un estalvi real des d’
un punt de vista econòmic.
En el marc d’aquests dos Plans han accedit a la jubilació anticipada incentivada un total de
vint-i-dos funcionaris.
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Amb la mateixa finalitat, l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, tal i com es
desprèn de l’informe jurídic que forma part de l’expedient, ha portat a terme un nou anàlisi
de la plantilla de personal i de la normativa vigent en el sentit d'analitzar:
a) quines places i/o llocs de treball de personal funcionari poden ser amortitzades prèvia la
jubilació anticipada incentivada dels funcionaris de carrera titulars de les mateixes ja que
amb la jubilació anticipada s’aconsegueix un estalvi real a curt i mig termini ja que són
retribucions que es deixen d’abonar i que es manté en el temps com sigui que es proposa
paral·lelament l’amortització de la plaça i/o lloc de treball que ocupen els mateixos.
Estem davant un estalvi que, tal i com es desprèn del quadre que consta a l’informe jurídic
de l’expedient, és superior al cost de l’incentiu que la Corporació proposa.
Aquesta mesura que persegueix com ja s’ha dit una disminució del capítol 1 del pressupost
a banda de la racionalització de la plantilla només és possible en el cas de places
ocupades per personal funcionari de carrera ja que en el cas de places ocupades per
personal laboral fix aquest estalvi no existiria ja que els efectes derivats de l’amortització d’
una plaça de personal laboral fix són diferents dels efectes derivats de l’amortització d’una
plaça de personal funcionari de carrera.
b) quins treballadors optaran per la jubilació ordinària durant el 2019.
En conseqüència es volen acordar via Pla de Racionalització les següents mesures:

Primer: Mesures de jubilació anticipada incentivada de personal funcionari de carrera.

La Diputació de Tarragona vol afavorir la jubilació anticipada incentivada dels seus
funcionaris de carrera que durant l’any 2019 tinguin o compleixin 63 anys i
reuneixin els requisits previstos per la normativa vigent per a acudir a la jubilació
anticipada amb la posterior amortització de la plaça i/o lloc de treball que tenien en
propietat sempre i quan informin favorablement les direccions de les àrees a les
quals es trobin adscrits.
Excepcionalment i de forma motivada es podrà repostar amb la creació una plaça
de grup i/o subgrup inferior o del mateix grup i/o subgrup, sempre i quan es vinculi
a un lloc de treball amb complements retributius inferiors als que tenia el lloc de
treball vinculat a la plaça que s’amortitza.
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En casos puntuals quan necessitats organitzatives ho facin necessari i sempre que
existeixi a la relació de llocs de treball un lloc de treball vacant definitiu i dotat
pressupostàriament, aquest podrà ser vinculat a la plaça que esdevingui vacant per
la jubilació anticipada del seu titular sempre i quan però s’amortitzi el lloc de treball
a ella vinculat i del qual n’era titular el funcionari que ha passat a la situació de
jubilació.
En el cas del personal docent es podran crear places del mateix grup i/o subgrup
professional o grup i/o subgrup superior si pot garantir-se un estalvi econòmic.
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Per part de l’Àrea de Recursos Humans s’han analitzat els informes de les
direccions de les àrees i s’ha obtingut la conformitat dels funcionaris que poden
optar a la jubilació anticipada incentivada per import de 20.000 € i s’ha comprovat
que reuneixen els requisits per a optar-hi i que son els següents:

Jeroni Curt del Prado
Roser Olivan Arqués
Àngels Grau Elias
Francesc Ll. Curto Clavell
Josep Anton Teruel Sánchez

En conseqüència, i amb posterioritat a la seva jubilació, s’hauran d’iniciar els
tràmits per a amortitzar les següents places i/o llocs de treball:
- Lloc de treball número 390 de Director/a BASE adscrit a OA BASE, Gestió d’
Ingressos, complement de destí 28 i 100 punts a efectes del complement específic,
propietat del Sr. Jeroni Curt del Prado.
Amb l’objectiu de no deixar desatès l’organisme és necessari no amortitzar la plaça
número 333 la qual passarà a estar vinculada al lloc de treball ja existent i dotat
pressupostàriament número 785.
- Plaça número 184 d’Administratiu/iva vinculada al lloc de treball número de 399 de
Cap d'unitat administrativa de Gestió de Coneixement i Qualitat, adscrit a la Unitat de
Gestió de Coneixement i Qualitat de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, complement
de destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic, ocupada amb caràcter
definitiu per la Sra. Roser Olivan Arqués.
- Plaça número 604 de Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial vinculada al lloc
de treball número de 652 de Tècnic/a de gestió B, adscrit a la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l’Àrea del SAM,
complement de destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic, ocupada amb
caràcter definitiu per la Sra. Àngels Grau Elias.
- Plaça número 225 d’auxiliar tècnic vinculada al lloc de treball número de 346 d’
auxiliar tècnic especialista, adscrit a la Unitat de Gestió administrativa de l’Àrea del
SAT, complement de destí 17 i 31 punts a efectes del complement específic,
ocupada amb caràcter definitiu pel Sr. Francesc Ll. Curto Clavell.
- Plaça número 170 d'arquitecte tècnic/a vinculada al lloc de treball número 771 de
Cap de secció de projectes d'Arquitectura, adscrit a la Unitat de Projectes-
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Arquitectura municipal-Àrea SAM, complement de destí 26 i 90 punts a efectes del
complement específic, ocupada amb caràcter definitiu pel Sr. Josep Anton Teruel
Sánchez.

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 361D3B71CBA245799F4682928DDD76DB i data d'emissió 04/06/2019 a les 12:03:54

L’amortització ha de portar-se a terme durant el 2019 i com a màxim amb l’acord d’
aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball corresponent a l’any 2020,
essent necessària la prèvia la jubilació anticipada dels seus titulars que s’ha de
produir com a màxim el dia 30 de juny de 2019 pels empleats que tinguin o
compleixen els 63 anys durant el primer semestre del 2019 (Sr. Francesc Ll. Curto
Clavell i Sr. Josep Anton Teruel Sánchez), o bé com a màxim el 30 desembre pels
empleats que compleixin els 63 anys durant el segon semestre del 2019 (Sr. Jeroni
Curt del Prado; Sra. Roser Oliván Arqués i Sra. Àngels Grau Elias). No obstant
això, el titular es podrà jubilar abans de les dates esmentades sempre i quan durant
el semestre (ja sigui el primer o el segon) hagi complert els 63 anys.
No obstant el funcionari de carrera podrà desdir-se de la seva voluntat de jubilar-se
de manera anticipada com a màxim un mes abans de la data prevista segons el
cas. Així en el cas dels Srs. Curto i Teruel el 31 de maig i en el cas del Sr. Curt,
Sra. Oliván i Sra. Grau el 30 de novembre.

Segon: Mesures d’incentivació de la jubilació ordinària

Incentivar al personal laboral fix o funcionari de carrera que arribat a l’edat de
jubilació ordinària, en els termes que determina la normativa vigent, opti per la
mateixa mitjançant l’abonament d’una quantitat econòmica corresponent a una
mensualitat. Aquesta mesura no comportarà necessàriament l’amortització de la
plaça que ocupa qui opta per la jubilació ordinària però sí que comportarà un anàlisi
de la viabilitat de la mateixa des d’un punt vista organitzatiu i funcional.
Aquest incentiu, també el percebran els funcionaris de carrera que optin per la
jubilació anticipada incentivada.
En concret, percebran l’abonament d’una quantitat econòmica corresponent a una
mensualitat les següents persones:

Jeroni Curt del Prado
Roser Olivan Arqués
Àngels Grau Elias
Àngel Samaniego Ventura
M. Jesús Jiménez Fa
Rafaela Quero Varona
Juan Rom Sedo
Prudencio Calderon Serena
Juana González Tomé
Sr. Francesc Ll. Curto Clavell
Sr. Josep Anton Teruel Sánchez

En ambdós casos, les mesures tenen com a objectiu final reduir despesa i racionalitzar la
plantilla.
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En data 15 de març de 2019 i 6 d'abril de 2019 s’ha acordat en Mesa General de
Negociació el Pla de Racionalització de 2019 que inclou les mesures més amunt
exposades.
A l'expedient consta el corresponent informe de fiscalització de l’Àrea d’Intervenció.

Fonaments de dret
2.1. L'article 69.2 del Text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic disposa que les
Administracions públiques podran aprovar Plans per a l'ordenació dels seus recursos
humans que incloguin, entre d'altres alguna de les següents mesures:
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a. anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal tant des del punt de vista del
nombre d'efectius com del dels perfils professionals o nivells de qualificació.

2.2. La DA 21a de la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública
determina que les corporacions locals podran adoptar a més a més dels Plans d’Ocupació
altres sistemes de racionalització dels recursos humans que podran incloure alguna de les
mesures (...) així com incentius a la jubilació anticipada.
2.3. L'Art. 37.1 c) del Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic determina que seran
objecte de negociació (...) els plans i instruments de planificació de recursos humans.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Ratificar l’acord de Mesa General de Negociació de data 15 de març i 6 d'abril de
2019, relatiu al Pla de Racionalització 2019, en els següents termes:
1.- Aprovar el Pla de Racionalització 2019 amb les següents mesures:
Primer: Mesures de jubilació anticipada incentivada de personal funcionari de
carrera
Es tracta d’una mesura que té per objecte l’amortització, durant el 2019 i com a
màxim amb la plantilla i la relació de llocs de treball de 2020, de les següents
places i/o llocs de treball ocupades per funcionaris de carrera, prèvia la jubilació
anticipada incentivada dels titulars de les mateixes com sigui que reuneixen els
requisits de tenir o complir 63 anys durant el 2019 i reunir els requisits previstos per
la normativa vigent per a acudir a la jubilació anticipada i comptar amb la
conformitat de les direccions de les àrees en les quals es troben adscrits:
- Lloc de treball número 390 de Director/a BASE adscrit a OA BASE, Gestió d’
Ingressos, complement de destí 28 i 100 punts a efectes del complement específic,
ocupada amb caràcter definitiu pel Sr. Jeroni Curt del Prado.
Amb l’objectiu de no deixar desatès l’organisme es necessari no amortitzar la plaça
número 333 la qual passarà a estar vinculada al lloc de treball ja existent i dotat
pressupostàriament número 785.
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- Plaça número 184 d’Administratiu/iva vinculada al lloc de treball número de 399 de
Cap d'unitat administrativa de Gestió de Coneixement i Qualitat, adscrit a la Unitat de
Gestió de Coneixement i Qualitat de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, complement
de destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic, ocupada amb caràcter
definitiu per la Sra. Roser Olivan Arqués.
- Plaça número 604 de Tècnic/a mitjà/ana d'administració especial vinculada al lloc
de treball número de 652 de Tècnic/a de gestió B, adscrit a la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l’Àrea del SAM,
complement de destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic, ocupada amb
caràcter definitiu per la Sra. Àngels Grau Elias.
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- Plaça número 225 d’auxiliar tècnic vinculada al lloc de treball número de 346 d’
auxiliar tècnic especialista, adscrit a la Unitat de Gestió administrativa de l’Àrea del
SAT, complement de destí 17 i 31 punts a efectes del complement específic,
ocupada amb caràcter definitiu pel Sra. Sr. Francesc Ll. Curto Clavell.
- Plaça número 170 d'arquitecte tècnic/a vinculada al lloc de treball número 771 de
Cap de secció de projectes d'Arquitectura, adscrit a la Unitat de PojectesArquitectura municipal-Àrea SAM, complement de destí 26 i 90 punts a efectes del
complement específic, ocupada amb caràcter definitiu pel Sr. Josep Anton Teruel
Sánchez.
La jubilació anticipada dels seus titulars s’ha de produir com a màxim el dia 30 de
juny de 2019 pels empleats que tinguin o compleixen els 63 anys durant el primer
semestre del 2019 (Sr. Francesc Ll. Curto Clavell i Sr. Josep Anton Teruel
Sánchez), o bé com a màxim el 30 desembre pels empleats que compleixin els 63
anys durant el segon semestre del 2019 (Sr. Jeroni Curt del Prado; Sra. Roser
Oliván Arqués i Sra. Àngels Grau Elias). No obstant això, el titular es podrà jubilar
abans de les dates esmentades sempre i quan durant el semestre (ja sigui el primer
o el segon) hagi complert els 63 anys.
No obstant el funcionari de carrera podrà desdir-se de la seva voluntat de jubilar-se
de manera anticipada com a màxim un mes abans de la data prevista segons el
cas. Així en el cas dels Srs. Curto i Teruel el 31 de maig i en el cas del Sr. Curt,
Sra. Oliván i Sra. Grau el 30 de novembre.
Sense perjudici de l’amortització de la plaça i/o lloc de treball, excepcionalment i de
forma motivada es podrà repostar amb la creació una plaça de grup i/o subgrup
inferior o del mateix grup i/o subgrup, sempre i quan es vinculi a un lloc de treball
amb complements retributius inferiors als que tenia el lloc de treball vinculat a la
plaça que s’amortitza.
En casos puntuals quan necessitats organitzatives ho facin necessari i sempre que
existeixi a la relació de llocs de treball un lloc de treball vacant definitiu i dotat
pressupostàriament, aquest podrà ser vinculat a la plaça que esdevingui vacant per
la jubilació anticipada del seu titular sempre i quan però s’amortitzi el lloc de treball
a ella vinculat i del qual n’era titular el funcionari que ha passat a la situació de
jubilació.
En el cas del personal docent es podran crear places del mateix grup i/o subgrup
professional o grup i/o subgrup superior si pot garantir-se un estalvi econòmic.
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Es fixa l’incentiu econòmic en 20.000 euros.
Segon: Mesures d’incentivació de la jubilació ordinària
Es tracta d’una mesura destinada a incentivar al personal laboral fix o funcionari de
carrera que arribat a l’edat de jubilació ordinària, en els termes que determina la
normativa vigent, opti per la mateixa mitjançant l’abonament d’una quantitat
econòmica corresponent a una mensualitat. Aquesta mesura no comportarà
necessàriament l’amortització de la plaça que ocupa qui opta per la jubilació
ordinària però sí que comportarà un anàlisi de la viabilitat de la mateixa des d’un
punt vista organitzatiu i funcional.
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Aquest incentiu, també el percebran els funcionaris de carrera que optin per la
jubilació anticipada incentivada.
En concret, percebran l’abonament d’una quantitat econòmica corresponent a una
mensualitat les següents persones:

Jeroni Curt del Prado
Roser Olivan Arqués
Àngels Grau Elias
Àngel Samaniego Ventura
M. Jesús Jiménez Fa
Rafaela Quero Varona
Juan Rom Sedo
Prudencio Calderon Serena
Juana González Tomé
Sr. Francesc Ll. Curto Clavell
Sr. Josep Anton Teruel Sánchez

En ambdós casos, les mesures tenen com a objectiu final reduir despesa i racionalitzar la
plantilla.
Segon.- Establir la vigència de les dues mesures incloses en el Pla de Racionalització a l’
any 2019, llevat d’acord plenari que la modifiqui ja sigui com a conseqüència de la
conjuntura social i econòmica o resultat de la normativa aplicable en cada moment.
Tercer.- Els efectes econòmics derivats de les dues mesures aniran a càrrec de la partida
número 8000 92016104.
Quart.- Notificar aquest acord als funcionaris/àries que accedeixin a la jubilació anticipada
incentivada i al personal (laboral o funcionari) que es jubili amb l’edat ordinària.
Cinquè.- Comunicar-ho a les direccions de les àrees de Coneixement i Qualitat, Servei d’
Assistència Municipal, Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Servei d’Assistència al
Ciutadà, Servei d’Assistència al Territori, Serveis Interns i OA BASE – Gestió d’Ingressos; i
a les seccions sindicals UGT, CCOO, USTEC (IAC), a la Junta de Persona Funcionari i al
Comitè d’Empresa.
Sisè- Publicar l’acord d’aprovació del Pla a la IntraDT corporativa.
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Règim de recursos:
- Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’
endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del Ple de la Diputació.
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6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE 14 DE DESEMBRE DE 2018, SOBRE LA COMPLEMENTACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS MENSUALS EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL QUE REGEIX
A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 en la
seva disposició addicional 54, sobre la prestació econòmica en la situació d’incapacitat
temporal del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que “Cada
Administració Pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, les retribucions a
percebre per al personal al servei o al dels organismes i entitats públiques dependents, en
situació d’incapacitat temporal i el cas del personal funcionari al que se li hagi expedit
llicència per malaltia (...) es podrà establir un complement retributiu des del primer dia d’
incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social,
arribi al màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes des de l’inici de la
incapacitat."
La Mesa General de Negociació de data 14 de desembre de 2018 va acordar
complementar al cent per cent les retribucions mensuals durant el temps que duri la
incapacitat temporal dels empleats de la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 en la
seva disposició addicional 54.
Acord de la Mesa General de Negociació de 14 de desembre de 2018 sobre la
complementació de les baixes per incapacitat temporal dels empleats de la Diputació de
Tarragona.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Ratificar l’acord de Mesa General de Negociació de data 14 de desembre de 2018
sobre la complementació de les baixes per incapacitat temporal que regeix a la Diputació
de Tarragona, el qual diu literalment:
“INCAPACITAT TEMPORAL
1. La Diputació complementarà al cent per cent les retribucions mensuals (d’acord amb les
taules retributives) les prestacions que percebrà el personal inclòs en el règim general de la
Seguretat Social i el personal al servei de la Diputació de Tarragona durant el temps que
duri la incapacitat temporal.
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2. Amb caràcter general el comunicat de baixa ha de ser presentat amb efectes del primer
dia de baixa. Es disposa de tres dies des de l’expedició per aportar-lo, llevat supòsits de
força major. Tot això, s’entén sense perjudici de l’obligació del treballador de comunicar l’
absència al treball dins les dues hores següents a la d’inici de la jornada ordinària de treball.
3. L’empleat disposarà de quatre dies d’absència al llarg de l’any natural, per motiu de
malaltia o accident, sempre i quan aquests no donin lloc a la incapacitat temporal.
Únicament tres d’aquests dies podran tenir lloc en dies consecutius. En qualsevol cas, és
necessari que l’absència sigui per motius de salut i que el treballador o treballadora
comuniqui l’absència dins les dues hores següents a la d’inici de la jornada ordinària de
treball.
4. L’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria podrà sol·licitar en qualsevol
moment a l’empleat o empleada que s’absenti del lloc de treball per motiu de malaltia o
accident de treball sense comunicat de baixa per incapacitat, que acrediti l’absència amb
un document que justifiqui els motius de salut que han impedit l’assistència al lloc treball.
5. Les indisposicions durant la jornada laboral s’entendran incloses dins aquests quatre
dies d’absència per motiu de malaltia o accident sense comunicat d’incapacitat temporal, i
es computaran per hores, llevat que es justifiqui l’absència amb justificant de visita mèdica.
6. La no presentació del comunicat de baixa o justificació de l’absència quan sigui requerit
es considerarà una absència injustificada que comportarà la corresponent reducció
proporcional d’havers.
7. El servei de control de les incapacitats temporals de la mútua serà qui s’encarregui de
controlar les previsions temporals i evolucions de la baixa.
8. En els casos de malaltia degudament acreditada i sobrevinguda immediatament abans o
després de començar les vacances anuals, produirà únicament un ajornament d’aquestes.
En aquest cas, els dies de vacances ajornats es podran recuperar durant els divuit mesos
posteriors a l’any natural en funció de les necessitats del servei.”
Segon.- Deixar sense efecte l’acord plenari de data 1 de març de 2013, pel que fa a la seva
aplicació al personal de l’OA de BASE- Gestió d’Ingressos, en el qual es recull el text refós
de la complementació de les prestacions d’incapacitat temporal que regeix a la Diputació de
Tarragona.
Tercer.- Suspendre l’article 34 del 2n Pacte de condicions del personal funcionari i l'article
38 del 7è Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona relatiu a la
Incapacitat temporal.
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Quart.- Traslladar l’acord a la Junta de Personal Funcionari, al Comitè d’Empresa, a la
delegada de personal del Patronat de Turisme, a la Secció sindical de CCOO, a la Secció
Sindical de la UGT, i a la Secció Sindical de l’USTEC.s (IAC).

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

7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
EVENTUAL DEL GRUP CIU, PER A DESENVOLUPAR UNA ACTIVITAT PRIVADA PER
COMPTE PROPI.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU,
ERC, PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr.
Edgar Fernández)

Fets
1.1. Per decret de la presidència de data 12 de març de 2019 es va resoldre nomenar la
senyora Ana Patricia Izquierdo Monge com a personal eventual de confiança del Grup
Convergència i Unió de la Diputació de Tarragona en qualitat d’auxiliar de grup a càrrec del
lloc núm. 947. Els efectes d'aquest nomenament es van fixar en data 13 de març de 2019.
1.2. En data 14 de març de 2019 la Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge va presentar al
Registre general de la Diputació de Tarragona un escrit mitjançant el qual sol·licitava la
compatibilitat per a l'exercici del seu càrrec com a personal eventual i l'exercici de
l'advocacia a l’àmbit privat, per compte propi, principalment a les àrees civil i penal.
Així mateix, per mitjà d’escrit que presenta posteriorment, la Sra. Izquierdo Monge
manifesta que es compromet a no treballar per cap altra administració, ni a portar cap
expedient judicial ja sigui com a part actora o com a demandada, ni en defensa ni en contra
de cap administració pública, mentre estigui donada d’alta al lloc de treball de la Diputació.

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/05/2019 a les 13:06:02 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 10/05/2019 a les 10:38:45

2.1. L'art. 12.5 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per mitjà del qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que al personal
eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el
règim general dels funcionaris de carrera.
En relació amb el règim d'incompatibilitats, l'art. 2.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI)
determina que aquesta llei és d'aplicació: "al restant personal al que resulti d'aplicació el
règim estatutari dels funcionaris públics".
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A més a més, l'apartat segon del mateix article disposa que en l'àmbit delimitat en l'apartat
primer de l'article s'entendrà inclòs tot el personal amb independència de quina sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
En desenvolupament de la LI 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’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
La Sra. Izquierdo Monge demana la compatibilitat per a exercir com a advocada per compte
propi, activitat privada als efectes de la LI, que requereix el previ reconeixement de
compatibilitat.
2.3. L’article 11.1 de la LI disposa que no es podran 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.
De conformitat amb l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, una de les competències de la Diputació és l'assistència i cooperació jurídica
(...) als municipis especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
A aquests efectes l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal presta assistència als diversos
municipis de cada comarca, assessorant-los sobre tots aquells aspectes de competència
municipal amb l'objectiu de potenciar i optimitzar els recursos dels ens locals amb menys
capacitat econòmica i de gestió per assolir un nivell de qualitat en la prestació dels serveis
que permeti als nostres ens locals ser cada cop més autònoms. L'assistència des d'un punt
de vista jurídic la presta la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal.
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A més a més, l'Àrea de Secretaria, per mitjà de la Unitat de Serveis Jurídics, porta a terme
l'assistència lletrada dels ajuntaments que així ho sol·licitin.
L’activitat de la Sra. Izquierdo Monge, com a lletrada, podria comportar incompatibilitat amb
l'exercici del seu càrrec d’auxiliar de grup polític de la Diputació. Per això en el seu escrit es
compromet a no treballar per cap altra administració, ni a portar cap expedient judicial ja
sigui com a part actora o com a demandada, ni en defensa ni en contra de cap
administració pública, mentre estigui donada d’alta al lloc de treball de la Diputació.
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2.4. Per altra banda, malgrat que el règim jurídic del personal eventual és similar al del
personal funcionari, no resulta d'aplicació la limitació prevista a l'art. 16 de la LI perquè
l'estructura retributiva del personal eventual, llevat del cap del gabinet de la Presidència i
Planificació, no s'assimila a la del personal funcionari en el sentit que no hi ha una distinció
entre retribucions bàsiques i retribucions complementàries i per tant no existeix el concepte
retributiu del complement específic o complement assimilat.
En el cas del personal eventual el Ple de la Diputació en sessió de data 28 de juliol de 2015
va aprovar la quantitat global que en funció del tipus de personal eventual han de percebre.
2.5. Segons l'article 14 de la LI la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o
declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Autoritzar a la Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge la compatibilitat sol·licitada pels motius
esmentats a l’apartat de fonaments de dret amb el benentés que en cap cas s'autoritza una
segona activitat que es presti directa o indirectament per a altres entitats locals de les
comarques de Tarragona per col·lisió d'interessos amb els objectius i serveis que presta la
Diputació a través del Servei d'Assistència Municipal o a través de la Unitat de Serveis
Jurídics de l'Àrea de Secretaria.
2n. L’activitat reconeguda haurà de desenvolupar-se fora de la jornada de treball.
3r. La compatibilitat reconeguda ho és en el benentès que s'haurà de notificar si l'activitat
finalitza o existeix una modificació de l'activitat, als efectes que, si correspon, es realitzin les
pertinents adequacions o revisions.
4t. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu, d’
acord amb l’article 95.2.n) del Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
5è. Notificar-ho a la persona interessada.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL INTERÍ, ADSCRIT AL CPEE ALBA, PER DESENVOLUPAR UNA SEGONA
ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE D'ALTRI.
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 data 22 de febrer de 2019,
es va autoritzar la sol·licitud de compatibilitat sol·licitada pel Sr. Moisés Galindo Garcia per
desenvolupar una segona activitat per compte d’altri com a delineant projectista (disseny
de projectes constructius i disseny de fitxes de producció) a l’empresa Arkengint S.L.
(marca: Roibos), durant 20 hores setmanals, amb una jornada del 50%.
El Sr. Galindo Garcia en el moment de l’autorització de la compatibilitat sol·licitada era
personal laboral contractat interinament amb càrrec a una plaça de monitor al CPEE Alba,
amb una jornada del 40%.
1.2. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 30 de novembre de 2018, es
va aprovar inicialment la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms per a l’any 2019 i en ella es transformava la plaça de personal
laboral que ocupava interinament el Sr. Galindo Garcia que va passar a ser del 80% de la
jornada.
Per mitjà d’acord del Ple de 22 de febrer de 2019 es va aprovar definitivament la plantilla
que incloïa aquesta transformació i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona el 28 de febrer de 2019.
1.3. Com sigui que ha variat la jornada laboral per la qual està contractat, el Sr. Moisés
Galindo Garcia presenta una nova sol·licitud de compatibilitat per a desenvolupar la segona
activitat que havia estat autoritzada per acord de Ple de la Diputació de 22 de febrer de
2019, però actualitzant la jornada de la segona activitat així com l’horari.
D’acord amb el nou certificat de l’empresa Arkengint S.L. que adjunta, la seva jornada serà
de 7 hores setmanals i el seu horari el desenvoluparà els dijous, de 9.00 a 13.00 hores i de
14.00 a 17.00 hores.
Així mateix, i d’acord amb l’informe de vida laboral que aporta, el Sr. Galindo Garcia té una
jornada laboral del 17,5%.
1.4. El Sr. Moisés Galindo Garcia, actualment, és personal laboral contractat amb caràcter
interí amb càrrec a la plaça de monitor (80%) al CPEE Alba, amb una jornada del 80%,
grup C2L.
1.5. Segons informe de la Unitat de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius de l’Àrea del
SAC, de data 9 d’abril de 2019, que consta a l’expedient, el Sr. Galindo Garcia, segons l’
horari publicat al centre fins a la data de l’emissió de l’informe, desenvolupa la seva activitat
docent entre els dies:
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Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 9.30 a 13.00 hores i de 13.30 a 16.00 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
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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).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
El Sr. Galindo Garcia demana compatibilitzar el seu lloc de treball en la Diputació de
Tarragona amb una activitat com a delineant projectista a l’empresa Arkengint S.L. (marca
Roibos), 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.
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En el cas de l’activitat que el Sr. Galindo Garcia 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 9 d’abril de 2019, ni existeix coincidència
horària entre les activitats.
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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
desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de complement específic o
concepte equiparable de quantia no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tinguin origen en l’antiguitat.
Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim d’incompatibilitats entre el
personal al servei de les Administracions públiques en règim de jornada completa, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors.
Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert parteix de la realitat
social existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara voluntat que el
personal al servei de les Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball
i, per tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada completa.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la repetida normativa,
com per exemple, l’increment de les contractacions a temps parcial i les jornades reduïdes
del personal laboral de l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una remuneració
suficient.
Tot i que en els supòsits de jornades de treball a temps parcial també s’hauria de tenir en
compte la limitació de l’art. 16.4 de la LI, el cert és que s’entén que la LI quan va establir
aquesta limitació ho feia pensant en jornades a temps complet i no en jornades a temps
parcial, per la qual cosa la Diputació de Tarragona, per tal de conciliar el dret de tot
treballador a rebre una remuneració suficient, ve autoritzant les peticions de compatibilitat
en els supòsits de jornades a temps parcial, complides les restants exigències de la llei,
quan la suma dels percentatges de cotització per raó de les jornades no superi el 100%, en
els supòsits de segones activitats per compte d’altri.
En el cas del Sr. Galindo Garcia 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Moisés Galindo Garcia 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.
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.

9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL ADSCRIT A L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE REUS,
PER DESENVOLUPAR UNA ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE D'ALTRI.
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. Jordi Lalanza Garcia 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/05/2019 a les 13:06:02 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 10/05/2019 a les 10:38:45

Concretament, el Sr. Lalanza Garcia demana la compatibilitat per a exercir per compte d’
altri com a professor de piano, de llenguatge musical i director de l’orquestra joves a l’
empresa Aula de Música Masafrets SCCL.
Així mateix, el Sr. Lalanza Garcia aporta certificat de l’empresa en què es manifesta que
presta serveis a l’esmentada empresa mitjançant un contracte a temps parcial, amb una
jornada laboral d’11,25 hores setmanals, amb el següent horari: dimarts, de 9.00 a 12.30
hores, i de 16.15 a 19.45 hores, i divendres, de 16.45 a 21.00 hores. Així mateix, s’informa
que desenvolupa les tasques de professor de piano, professor de llenguatge musical,
professor d’harmonia, director de l’orquestra i cap d’estudis.
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D’acord amb l’informe de vida laboral que presenta el seu percentatge de jornada és del
36,3%.
1.2. El Sr. Jordi Lalanza Garcia és personal laboral contractat amb caràcter temporal com a
professor de llenguatge musical, amb una jornada parcial del 17,5%, per a prestar serveis a
l’Escola i Conservatori de Música de Reus, grup A1L.
1.3. Segons informe de la Unitat de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius de l’Àrea del
SAC, de data 12 d’abril de 2019, que consta a l’expedient, el Sr. Lalanza Garcia, segons l’
horari publicat al centre fins a la data de l’emissió de l’informe, desenvolupa la seva activitat
els dimecres, de 15.00 a 21.00 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”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les Administracions Públiques
que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (en
endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
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El Sr. Lalanza Garcia demana compatibilitzar el seu lloc de treball en la Diputació de
Tarragona amb una activitat com a professor a l’empresa Aula de Música Masafrets SCCL,
per compte d’altri, activitat privada als efectes de la Ll, que requereix el previ reconeixement
de compatibilitat.
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2.4. L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI considera que existeix relació directa
quan l’activitat a realitzar tingui a veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió,
ajut financer o control del departament, organisme, ens o empreses públiques on l’
interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel principi d’eficàcia i la
regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28
de gener de 2005) assenyalen com un dels objectius de la normativa evitar l’existència de
contactes o àrees d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a 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. Lalanza Garcia 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 12 d'abril 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
desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de complement específic o
concepte equiparable de quantia no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tinguin origen en l’antiguitat.
Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim d’incompatibilitats entre el
personal al servei de les Administracions públiques en règim de jornada completa, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors.
Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert parteix de la realitat
social existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara voluntat que el
personal al servei de les Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball
i, per tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada completa.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la repetida normativa,
com per exemple, l’increment de les contractacions a temps parcial i les jornades reduïdes
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del personal laboral de l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una remuneració
suficient.
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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. Lalanza Garcia 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. Jordi Lalanza Garcia 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.
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.
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:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.

10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL FIX, ADSCRIT A L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE TARRAGONA,
PER DESENVOLUPAR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE PROPI.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. La Sra. Laura Nogueras Alquézar presenta escrit en data 12 de febrer de 2019 en el
qual sol·licita que li sigui concedida la compatibilitat com a personal al servei de l’
Administració local per a desenvolupar una segona activitat al sector privat.
Concretament, la Sra. Nogueras Alquézar demana la compatibilitat per impartir cursos
/tallers esporàdics de música per a famílies amb nadons i nens petits, la qual no superaria
les 5 hores setmanals.
Així mateix, per mitjà de declaració jurada manifesta que és personal laboral fix, amb un
75% de jornada i, actualment, amb una reducció del terç de la seva jornada per cura de
fills, i expressa que la seva activitat professional, sumant la que realitza al Conservatori i la
que pot realitzar, de manera ocasional, a mode de xerrades/tallers musicals o concerts, per
compte propi, no excedirà de les 37,5 hores setmanals i que l’anomenada activitat no serà
realitzada dins del seu horari laboral.
1.2. La Sra. Laura Nogueras Alquézar és personal laboral fix i ocupa una plaça de
professora de llenguatge musical a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tarragona, amb una jornada del 75%.
Per mitjà de decret del diputat delegat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
núm. 2018-0002197, de 20 de juliol de 2018, es va autoritzar a la Sra. Laura Nogueras
Alquézar a realitzar una reducció d’un terç de la seva jornada de treball, amb dret a
percebre el 80% de la retribució proporcional, per la qual cosa, tractant-se d’una jornada
parcial, la seva jornada serà del 50% i la seva retribució del 60%.
1.3. Segons informe de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, de data 19 de març de
2019, que consta a l’expedient, d’acord amb l’horari publicat al centre fins a la data d’
emissió de l’informe, la Sra. Nogueras Alquézar desenvolupa la seva activitat de docent
entre els dies:

Dilluns, de 15.30 a 20.00 hores
Dimarts, de 15.00 a 20.30 hores
Divendres, de 16.30 a 20.30 hores
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* Més les corresponents hores de permanència no subjectes a horari fix.
En conseqüència, s’entén que no existeix coincidència horària ni conflicte d’interessos entre
les dues activitats.
1.4. En data 25 de març de 2019 el Departament d’Intervenció ha informat que durant el
període comprès entre els exercicis 2015 i 2019 no s’ha atorgat cap ajut financer a la Sra.
Laura Nogueras Alquézar com a persona física.
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1.5. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions de l’Àrea de Serveis
Interns, en data 29 de març de 2019, ha informat que, una vegada consultats els seus
arxius no consta cap contractació efectuada amb la Sra. Laura Nogueras Alquézar. No
obstant això, no es pot desestimar que aquesta empresa hagi pogut tenir relació comercial
amb altres unitats de la Diputació de Tarragona.

Fonaments de dret
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI), que, de conformitat
amb la seva disposició final primera, té la consideració de “bases del règim estatutari de la
funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions
públiques, que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC), en tot el que no contradigui la normativa anteriorment
esmentada.
2.2. D’acord amb l’art. 2.1.c) de la LI, aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC.
2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
La Sra. Laura Nogueras Alquézar és personal laboral fix que ocupa una plaça de
professora de llenguatge musical a l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona, amb
una jornada del 75%, i una reducció de jornada d’un terç per cura de fill amb el 80% de les
retribucions, i demana la compatibilitat per desenvolupar una segona activitat per compte
propi per impartir cursos/tallers esporàdics de música per a famílies amb nadons i nens
petits, la qual no superaria les 5 hores setmanals.
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
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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.

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 361D3B71CBA245799F4682928DDD76DB i data d'emissió 04/06/2019 a les 12:03:54

En el cas de desenvolupar aquesta activitat privada, no concorre aquesta relació directa, tal
i com es desprèn de l'informe de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, de data 19 de
març de 2019, que consta a l'expedient.
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
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 complerta, d’
aquells altres que desenvolupen jornades inferiors.
Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert parteix de la realitat
social existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara voluntat que el
personal al servei de les Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball
i, per tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada 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 supera el 100%,
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en els supòsits de segones activitats per compte d’altri, o les 37,5 hores setmanals, en els
supòsits de segones activitats per compte propi.
En el cas de la Sra. Nogueras Alquézar, i d’acord amb la documentació aportada, aquesta
tasca no superaria les 5 hores setmanals (fora de l’horari laboral a l’escola), i la suma de
les jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada que pretén compatibilitzar no
superarà el total de les 37,5 hores setmanals.
Com sigui que es tracta d’una activitat realitzada per compte propi, i que no és possible
determinar el percentatge de cotització per raó de la jornada en aquesta segona activitat,
es pren com a referència, pel que fa al límit màxim permès a realitzar entre l’activitat a la
Diputació i l’activitat privada, les 37,5 hores setmanals.
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Així mateix, 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. L’art. 21 del 7è Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona
estableix que en matèria de reducció de jornada s’aplicarà la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya.
Així mateix, disposa que les reduccions de jornada són incompatibles amb l’autorització de
compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins l’acabament del termini de reducció.
En els mateixos termes, el punt 4 de la part dispositiva del decret del diputat delegat de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria núm. 2018-0002197, de 20 de juliol de 2018,
per mitjà del qual s’autoritzava la reducció del terç a la Sra. Nogueras Alquézar, disposa
que aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat i en els supòsits de
sol·licitar-la o tenir-la concedida, aquesta resta suspesa d’ofici fins al finiment de la mateixa.
En conseqüència, com sigui que la Sra. Nogueras Alquézar té concedida una reducció d’un
terç de la seva jornada de treball, amb dret a percebre el 80% de la retribució proporcional,
per cura de fill, la qual és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, l’autorització per
a desenvolupar la segona activitat privada que sol·licita només ho podrà ser per la
diferencia entre la jornada per la qual està contractada sense reduccions (75%) i la jornada
completa. En aquest sentit, no podrà fer ús del temps de reducció de jornada per al
desenvolupament d’aquesta segona activitat en tant que resulta incompatible.
Per tot això, l'activitat privada no podrà superar les 9 hores i 30 minuts setmanals, que
corresponen a la diferència entre les 37,5 hores setmanals, que seria el 100% de la jornada
ordinària dels centres d'ensenyament, i les 28 hores setmanals, que corresponen al 75%
que és la jornada per la qual està contractada la Sra. Nogueras Alquézar.
2.8. Segons l'article 14 de la LI, la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o
declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Autoritzar a la Sra. Laura Nogueras Alquézar la compatibilitat sol·licitada pels motius
esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
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La compatibilitat autoritzada ho és fins el 31 d’agost de 2019, data en què finalitza el curs
escolar, en el benentès que s’haurà 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.
3r. El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball, així com si l'activitat privada autoritzada supera les 9 hores i 30
minuts setmanals.
La Sra. Nogueras Alquézar no podrà fer ús del temps de reducció de jornada per al
desenvolupament d’aquesta segona activitat en tant que resulta incompatible.
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4t. En l’exercici d’aquesta activitat autoritzada la Sra. Nogueras Alquézar no podrà ser
contractista de forma directa o indirecta de Diputació de Tarragona.
5è. Notificar-ho a la persona interessada.
6è. Comunicar-ho a la cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, a la Unitat de Gestió
Acadèmica dels Centres Educatius, a l’Àrea d’Intervenció, a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions i a la Unitat de Gestió Econòmica i Nòmina.
7è. 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.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’
ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
11. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I RECLAMACIONS
PRESENTADES AL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-3231, D’
ALMOSTER A LA SELVA DEL CAMP, VARIANT D’ALMOSTER, AMB UN PRESSUPOST
D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 5.064.528,85 EUROS, D’APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL MATEIX, DE DECLARACIÓ D’URGENT OCUPACIÓ DELS BÉNS I DRETS
AFECTATS PEL PROJECTE, D'INICI DE L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA I
D'APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d'Assistència al
Territori, el PLE amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
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Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
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1. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 30 de novembre de 2018,
es va aprovar inicialment el Projecte de condicionament de la carretera T-3231, d’
Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster, amb un pressupost d'execució per
contracta de 5.064.528,85 euros.
2. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha notificat a tots els interessats. Així mateix, un
cop intentades les notificacions aquelles que no s’han pogut practicar, s’han realitzat
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de l’Estat, núm. 49, amb data 26 de febrer de
2019.
3. Durant el procés de notificació de l’aprovació inicial als propietaris afectats s’han
detectat un seguit de diferències respecte dels propietaris que consten en la relació
de béns i drets que ha comportat la modificació de la relació de béns i drets del
projecte.
4. En compliment del que disposa l’article 235.2 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el
projecte ha estat sotmès a informació pública, mitjançant anunci en el BOP, número
238, de 13 de desembre de 2018. Així mateix, s’ha exposat a la seu electrònica de la
Diputació i al web corporatiu, d’acord amb la normativa de transparència.
5. S’ha sol·licitat informe als ajuntaments de la Selva del Camp, d’
Almoster, autorització al Consorci d’Aigües de Tarragona i a l’Agència Catalana de l’
Aigua, així com informe al Departament d’Agricultura, Secció de Boscos, per afectar
el projecte àmbits de la seva competència.
6. Amb data 23 de gener de 2019 s’ha rebut autorització administrativa del Consorci d’
Aigües de Tarragona, amb condicions que es desenvolupen en el punt 12 d’aquesta
part expositiva.
7. Amb data 7 de febrer de 2019, s’ha rebut autorització de l’Agència Catalana de l’
Aigua, condicionada al compliment d’unes condicions generals i particulars, que
consten en l’expedient.
8. Amb data 19 de març de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament de la Selva del
Camp ha acordat informar favorablement el Projecte. En l’informe dels seus serveis
tècnics municipals s’exposen un seguit de consideracions que es detallen i s’
informen en el punt 12 d’aquesta part expositiva.
9. El Ple de l’Ajuntament d’Almoster, de data 25 de març de 2019, ha acordat aprovar l’
informe emès pels serveis tècnics municipals relatiu al Projecte. Aquest informe
considera adequat el Projecte segons la proposta de traçat decidit.
10. Amb data 3 d’abril de 2019 s’ha rebut l’informe favorable del Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Secció de Boscos), sobre el Projecte
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10.

en tramitació. Pel que fa a les consideracions efectuades pel Departament, es
descriuen i s’informen en el punt 12 d’aquesta part expositiva.
11. Segons consta en l’informe del Registre General de data 15 de març de 2019, s’han
rebut cinc escrits d’al·legacions i reclamacions durant el tràmit d’informació pública,
en el termini comprès entre el dia 13 de desembre de 2018 i 30 de gener de 2019.
Fora d’aquest termini, s’ha rebut una al·legació, d’acord amb l’informe emès pel
Registre General de data 22 de març de 2019. El contingut d’aquestes al·legacions i
reclamacions, així com la seva resposta es desenvolupa en el punt següent.
12. Amb data 8 d’abril de 2019 el Servei d’Assistència al Territori, emet informe en
relació amb els informes, les autoritzacions i les al·legacions i reclamacions rebudes
en la tramitació del Projecte on s’informa el següent:
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Informes i autoritzacions dels d’organismes
Ajuntament d'Almoster
Amb data 25 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament d’Almoster acorda aprovar l’
informe emès pels serveis tècnics municipals sobre el projecte que es tramita. L’informe
dels serveis tècnics municipals consideren adequat el projecte segons la proposta de
traçat decidit.
Ajuntament de la Selva del Camp
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Selva del Camp, en sessió de data 19
de març de 2019 acorda informar favorablement i autoritzar, en el que correspongui, el
Projecte de condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a la Selva del Camp,
variant d’Almoster.
Amb data 26 de març de 2018 s’ha rebut l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de l’
Ajuntament de la Selva del Camp, en el qual, s’especifica que, a banda de promoure
les modificacions de planejament i del PTCPT necessàries, s’informa favorablement el
Projecte amb les següents consideracions:
Caldrà estudiar els punts d’evacuació de les aigües pluvials, les mesures de
transició, dissipació d’energia i protecció de marges i lleres per tal d’evitar
inundacions i efectes erosions aigües avall.
Pel que fa als serveis municipals afectats, caldrà que es tinguin en compte les xarxes
de clavegueram i d’aigua potable municipals que no s’havien dut a terme en el
moment de l’estudi previ.

Resposta
Les consideracions tècniques informades pels Serveis Tècnics Municipals de l’
Ajuntament de la Selva es tindran en compte en el moment d’executar les obres.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – Secció de Boscos i
Recursos Forestals
Amb data 2 d’abril de 2019 aquest Departament informa favorablement el Projecte de
condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp, Variant d’
Almoster, sobre el domini públic associat al camí ramader Colada Riera d’Almoster,
tanmateix atès que la durada prevista d’execució dels treballs és de 12 mesos, caldrà
prendre les mesures addicionals necessàries per tal de permetre el possible pas
eventual de ramats durant la fase d’execució dels treballs de construcció del nou vial, ja
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sigui mitjançant el condicionament d’un itinerari alternatiu de caràcter temporal
practicable per un ramat mitjà, adaptant les mesures que es prenguin per no
interrompre el flux de la riera de manera que permetin també el pas esporàdic d’un
ramat o altres mesures que persegueixin la finalitat de no impedir el trànsit ramader.
Resposta:
No hi ha cap inconvenient a garantir el trànsit ramader que hi pugui haver pel camí
Colada Riera d’Almoster durant l’execució de les obres.
Agència Catalana de l'Aigua
Amb data 7 de febrer de 2019 s’ha rebut l’autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua,
amb un seguit de condicions particulars i generals que consten en l'expedient.
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Resposta
No hi ha cap inconvenient a acceptar les condicions exigides per l’Agència Catalana de
l’Aigua i es tindran en compte durant l’execució de les obres.
Consorci d'Aigües de Tarragona
Amb data 23 de gener de 2019 s’ha rebut autorització administrativa del Consorci d’
Aigües de Tarragona, amb la condició que per resoldre l’afectació de la conducció al
“Ramal d’Almoster”, de FD DN 100, caldrà contemplar els Plecs de Prescripcions
Tècniques particulars del CAT, quant a moviment de terres, canonades de fosa dúctil,
prova hidrostàtica, rentat i desinfecció de canonades d’aigua i de serveis afectats.
Resposta
No hi ha cap inconvenient a acceptar les condicions del Consorci d’Aigües de
Tarragona i es tindran en compte els seus Plecs de Prescripcions Tècniques
particulars per resoldre l’afectació de la conducció del “Ramal d’Almoster”.
Al·legacions presentades al Projecte de condicionament de la carretera T-3231, d’
Almoster a la Selva del Camp, Variant d’Almoster
1. Al·legació presentada per:
Jacint Arnau Olivé, Josep M. Nogués Llevat, Antoni Lluís Crusells Caparó, Josep M.
Juncosa Roig, Antoni Cros Poyo, Elvira Pellicer Punyet, Gemma Amat Vives, Alexandre
Arnau Olivé, Josep M. Cavallé Fonts, Maria del Carme Font Masdeu, Maria Rosa,
Gasol Vallvé, Marta Rodon Solé, Joana Arnal Boada, Laia Muntas Tàrrech, Josep
Maria Badia Cabacull, Josep Aurellano Ramos, Esteve Raventós Sabaté, Maria
Casado González, Magí Alegre Llaveria, Josep Maria Puig Tàrrech, Lluís Martínez
Osta, Xavier Camafort Agràs, Eloi Cavallé Fonts, Gregorio Lozano Lozano, Josep Maria
Masdeu Sinora, Montserrat Cañellas Joanpere, GEPEC-Edc, Associació Cultural
Queixal de Llop, Assemblea Juvenil La Plegadora, Plataforma del Camp en Defensa de
la Terra i el Territori, Col·lectiu 25 d’abril.
Elisenda Pallejà Vilagran, en nom de la Candidatura d’Unitat Popular, ha presentat un
escrit amb data 30 de gener de 2019 manifestant que s’adhereix a aquesta al·legació.
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Fora de termini, amb data 1 de febrer de 2019, s’ha rebut una al·legació idèntica
presentada pel senyor Antoni Lluís Crusells d’Unió de Pagesos de Catalunya,
representat per Joan Caball Subirana, en el mateix escrit manifesta adherir-se a
aquesta al·legació.
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Motivació
Manifesten una sèrie d'al·legacions que en resum són les següents:
1. Que es motivi més profundament l’objectiu a llarg i mig termini de la carretera, així
com una relació de necessitats i alternatives reals al projecte.
2. Que s’analitzi com la proposta de carretera presentada incidirà en la iniciativa de la
Borsa de Terres de la Selva del Camp i en la promoció del sector primari de la zona.
3. Que es justifiqui exhaustivament com dona compliment a allò estipulat a la Ponència
Ambiental en sentit estricte.
4. Que s’analitzi econòmicament l’impacte negatiu generat per la reducció de la
superfície agrícola en els trams 2 i 3 de la carretera i que això s’integri en l’avaluació
global de les alternatives.
5. Que es redissenyi el projecte considerant l’objectiu de reducció d’IMD, la pacificació
de la circulació entre Almoster i la Selva del Camp i l’aposta per un model de
carretera sostenible, integrat en el paisatge i que minimitzi al màxim l’afectació sobre
finques agrícoles i que es refaci l’estudi de mobilitat.
6. Que s’incorpori un anàlisi més profund de l’encaix del projecte amb el planejament
urbanístic municipal.
7. Que es justifiqui millor l’encaix del projecte amb allò estipulat al Pla Territorial Parcial
del Camp de Tarragona i que es sol·liciti un informe consultiu a la Comissió
Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona.
8. Que s'informi de com donar compliment a allò estipulat a l'informe emès per la
Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en relació a les alternatives de la carretera.
9. Que es justifiqui per què l’alternativa 4 no és suficientment idònia i que s’analitzin les
alternatives en funció del seu compliment a les exigències de la Ponència Ambiental,
i que en funció del resultat, es tramiti una nova Declaració d’Impacte Ambiental de l’
alternativa més coherent amb la Ponència Ambiental.
10. Que es refaci la valoració fonamentada en l’extensió agrícola i el tipus productiu en
les alternatives de l’estudi informatiu.
I per tot això sol·liciten que s’aturi el projecte de la carretera fins que es canviï d’
alternativa, que es tornin a avaluar les alternatives plantejades a l’Estudi Informatiu, que
s’analitzi en detall la forma de reduir el sobrecost dels serveis afectats de les altres
alternatives i que es refaci l’Estudi d’Impacte Ambiental.
Resposta: S’informa que:
L’objectiu de l’actuació és millorar la seguretat de la carretera ajustant els
paràmetres de disseny al que marca la normativa actual i treure el trànsit de pas pel
nucli urbà d’Almoster.
El projecte constructiu incorpora totes les consideracions de l’informe que el
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va fer a l’Estudi
Informatiu actualitzat i totes les mesures que proposa l’Estudi d’Impacte Ambiental
per minimitzar l’afectació del projecte a les terres agrícoles.
L’Estudi Informatiu actualitzat justifica abastament el compliment dels requeriments
de l’acord de la ponència ambiental de 18 d’octubre de 2016.
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La Declaració d’impacte ambiental (signada amb data 4 de juliol de 2018) sobre l’
Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’impacte ambiental que va fer el
Departament de Territori i Sostenibilitat, entre d’altres, efectua les següents
consideracions: “...les alternatives 2, 3 i 4 s’adeqüen als instruments de planejament
urbanístic i l’àmbit d’estudi no està situat en cap punt crític per a la connectivitat
ecològica...”. En qualsevol cas, d’acord amb el DL 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, “..14.2 Els estudis i els projectes a què
es refereix l'article 15.2, un cop aprovats definitivament, tenen la condició de xarxa
viària bàsica, als efectes de planejament urbanístic, i prevalen sobre les
determinacions d'aquest...”.
L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona sobre el
POUM d’Almoster de data 21 d’octubre de 2016 diu: “...Si la superposició de la nova
infraestructura i per qüestions de geometria o de preexistències (tals com:
canalitzacions d’aigua i/o sanejament, instal·lacions aèries o subterrànies d’
electricitat i telecomunicacions, conduccions de gas, o altres) comportés haver de fer
un trasllat equivalent en secció a la via existent, entenem que es justifica el no optar
per superposarla sobre la infraestructura preexistent. En tot cas, per mantenir els
criteris de bona implantació territorial i paisatgística, el traçat de la nova
infraestructura amb traçat no coincident amb l’existent, és aconsellable que es
superposi sobre el màxim de partions, per tal d’afectar al mínim les finques existents
i evitar la fragmentació. I en qualsevol cas, si el traçat preexistent és descartat per l’
existència de serveis, és convenient de convertir-lo en el mateix projecte viari, en un
camí que compatibilitzi l’accessibilitat agrícola amb una via de caràcter ciclable i
segura per a vianants...”.
L’informe emès per la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació quan es va tramitar l’
Estudi Informatiu i el seu Document Ambiental conclou que “...de l’anàlisi dels
vectors del medi natural es conclou que cap de les tres alternatives avaluades en el
Document Ambiental comporta afectació sobre aquests...”. Amb posterioritat s’ha
tramitat l’Estudi Informatiu Actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental sobre el
que el Departament d’Agricultura ha fet informe que concorda amb les conclusions i
la solució proposada en l'Estudi informatiu actualitzat amb unes consideracions que s’
han tingut en compte en aquest projecte constructiu.
En qualsevol cas, el projecte constructiu de "Condicionament de la carretera T-3231
d'Almoster a La Selva del Camp. Variant d'Almoster" defineix i quantifica les obres de l’
alternativa proposada per l’Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’Impacte
Ambiental i incorpora les condicions fixades per la resolució de declaració d’impacte
ambiental i d'altres actuacions proposades pels ajuntaments i organismes afectats o per
tercers en els corresponents informes i al·legacions emesos durant la tramitació d’
aquests documents. L’Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental,
aprovats definitivament el 27 de juliol de 2018, es van redactar i tramitar seguint les
instruccions de l’acord de la ponència ambiental del 18 d’octubre de 2016. Totes
aquestes al·legacions fan referència al contingut i determinacions de l’Estudi Informatiu
actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental, documents aprovats definitivament, i per
tant es desestimen.
2. Al·legacions presentades per les senyores Elisa Vilafranca Aymamí i Elisa
Canals Vilafranca
Amb data 29 de gener de 2019 s’han rebut al·legacions presentades per la senyora
Elisa Vilafranca Aymamí i la senyora Elisa Canals Vilafranca, el contingut de les quals
és el mateix, raó per la qual s’emet un sol informe per a les dues al·legacions.
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El seu contingut s’estructura sota la forma d’una al·legació única, però cal desplegar-ne
diferents aspectes.
Al·leguen que l’extracte de l’acord plenari de 30 de novembre de 2018 no coincideix
amb el contingut de l’anunci, ja que en la seu electrònica malgrat haver-se publicat els
acords adoptats, a data d’aquestes al·legacions, no es pot consultar a la seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, ni l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària, ni l’
acta, el que impedeix conèixer el contingut i motivació dels acords adoptats, la
concurrència dels diputats a la sessió plenària i la votació dels acords assolits. Això no
permet fer, quant al projecte que es tramita, al·legacions als interessats amb plenitud
de garanties, ja que si els fets en què es fonamenta la resolució o els fonaments
jurídics no són coneguts per les parts, les possibilitats d’impugnació queden
reduïdes a un àmbit purament formal o s’han de basar en conjectures o suposicions. A
més no s’ha publicat en la seu electrònica cap informe de les diferents administracions
(fan puntual referència a informes desfavorables emesos per la Generalitat de
Catalunya), el que vulnera la Llei de transparència i bon govern i altra normativa
concordant.
Resposta: La Diputació de Tarragona, en sessió del Ple de 30 de novembre de 2018,
va aprovar inicialment el Projecte de condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster
a la Selva del Camp, variant d’Almoster i va acordar exposar-lo al públic per tal que es
poguessin formular reclamacions i al·legacions.
Per donar compliment a la fase d’informació pública, tal com disposa la normativa
vigent, la Diputació de Tarragona va publicar, al BOPT núm. 238, de 13 de desembre
de 2018, l’anunci d’aprovació inicial del Projecte de condicionament de la carretera T3231 d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster i va informar que el projecte, a
efectes d’informació pública, estava exposat durant un termini de trenta dies a les
dependències del Servei d’Assistència Tècnica de la Diputació, a la seu electrònica i al
web de la Diputació, per tal de formular les reclamacions i al·legacions oportunes. La
Diputació va publicar a la seu electrònica i al web corporatiu el projecte constructiu del
condicionament de carretera, juntament amb tota la documentació relativa al projecte
en si.
Quant allò que es planteja sobre l’extracte de l’acord plenari, que no coincideix amb l’
anunci d’aprovació inicial de l’esmentat projecte de condicionament de carretera i sobre
el desconeixement en el contingut i motivació de l’acord d’aprovació inicial del Projecte
de condicionament de la carretera T-3231, atès que en el moment de formular les
al·legacions presentades no es trobava publicada a la seu electrònica de la Diputació l’
acta de la sessió plenària del 30 de novembre de 2018, són qüestions que no tenen
vinculació amb l’aprovació inicial d’un projecte i amb la seva exposició pública, que és
el moment del procediment on ens situem, ja que la publicació dels extractes i actes d’
acords són obligacions de publicitat i transparència al marge i suplementàriament de
les que corresponen a cadascun dels expedients tramitats i aprovats en les sessions
del Ple de la corporació.
El procediment establert per a l’aprovació de projectes d’obres regulat a l’article 235.2
c) del Decret legislatiu del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
a l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) disposa que s’ha d’informar al públic
el projecte per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular
reclamacions i al·legacions.
En aquest sentit l’article 37 del ROAS disposa que la informació pública és la del
projecte d’obres locals i l’article 24 del mateix ROAS estableix quin és el contingut
mínim del projecte que és memòria, pressupost, plec de prescripcions i plànols.
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La Diputació va publicar a la seu electrònica i al web corporatiu tota la documentació
mínima i addicional que constitueix el Projecte de condicionament T-3231 d’Almoster a
la Selva del Camp, variant d’Almoster com és: memòria, plànols, plec de prescripcions,
pressupost, expropiacions i la resta de documentació relativa al projecte en si, sens
perjudici que tota la documentació que consta a l’expedient, tot i no ser documentació
sotmesa a informació pública, es podia haver consultat a petició dels interessats.
A més, cal assenyalar que, tal com disposa l’article 37.1 b) del ROAS, la Diputació va
notificar l’acord d’aprovació inicial de l’esmentat projecte de carretera a tots els
interessats del procediment de manera individual, i per tant, es va notificar a la senyora
Elisa Vilafranca Aymamí, com a interessada en el procediment, i va tenir coneixement
de tot el contingut íntegre de l’acord. Tampoc no ens consta que la Generalitat hagi
emès cap informe desfavorable sobre el Projecte que es tramita actualment a partir
dels estudis previs.
Al·leguen que el Projecte sotmès a informació pública es tracta d’una nova carretera
justificat a partir de la T-3231 i que la T-3231 és un camí municipal i que no està
classificada com a carretera ni en el planejament urbanístic municipal, ni
supramunicipal. En una altra part del seu escrit també al·leguen que d’acord amb el
Text refós de la Llei de carreteres, entre d’altes, la T-3231 és un camí i no una carretera
i per tant no es té competència per efectuar un projecte de traçat d’una nova carretera
contrari al planejament territorial aprovat i al pla d’infraestructures.
Resposta: En el conveni signat el 16 d’agost de 2006 entre la Diputació de Tarragona i
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
referent al traspàs a la Generalitat de determinades carreteres de la xarxa comarcal i a
la gestió per la Diputació de Tarragona de determinades carreteres locals, la
Generalitat ja va cedir la gestió d'aquesta carretera sota la denominació de carretera T3231 a la Diputació (Annex 2 del conveni). En el mateix sentit en el conveni de
col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de
Tarragona referent al procés de traspàs de determinades carreteres comarcals i locals,
signat el 16 de desembre de 2013, concretament en el seu Annex 2, la carretera T3231, va ser traspassada amb aquesta condició jurídica a la Diputació de Tarragona, d’
acord amb l’article 6.2 del Text refós de la Llei de carreteres i en aplicació de l’article 12
de la mateixa Llei. Per tant la Diputació va rebre aquest vial amb la condició de
carretera. En el catàleg de carreteres de Diputació la carretera T-3231 (d'Almoster a la
Selva) es va incorporar en data 2 de gener de 2007 com carretera de la xarxa viària
local de Diputació. També consta en el Catàleg de Carreteres de la Generalitat com a
carretera de la Diputació de Tarragona des de l'any 2011 publicat en data 31/12/2011.
La Diputació de Tarragona té atribuïda la titularitat de les carreteres de la xarxa local
del seu àmbit territorial en aplicació de l’article 6 del Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. I l’atribució de les competències que
atorga aquesta llei a través de la disposició addicional primera del mateix text legal i per
tant la facultat per projectar i construir carreteres.
Quant al planejament territorial, la T-3231 és carretera des del 2007, i per tant l’
esmentat Pla quan es va aprovar (2010) ja la tenia en compte com a carretera. La
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha informat favorablement el
POUM d’Almoster que preveu el traçat de la variant del projecte.
D’una altra banda, els estudis informatius de carreteres, un cop aprovats definitivament,
tenen la condició de xarxa viària bàsica, als efectes de planejament urbanístic, i
prevalen sobre les determinacions d’aquestos (Art. 14.2. del Text refós de la Llei de
carreteres).
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Al·leguen que trams directament relacionats amb la carretera T-3231 estan afectats
per la Sentència del TSJC de 21-4-2005 que obliga a l’Ajuntament de la Selva del
Camp a demolir el paviment d’uns camins.
Resposta: Aquesta sentència afecta el Projecte de pavimentació del Torrent d’en
Bartre i un tram del Camí de la Bassa, tramitat per l’Ajuntament de la Selva del Camp.
Aquest projecte no inclou cap actuació a la carretera T-3231.
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Al·leguen que el projecte que es tramita no ha fet cas als advertiments dels informes
relatius a la ponència mediambiental de no estar ajustat al planejament territorial i
impacte ambiental pel fet d’afectar terrenys d’alt valor agrícola paisatgístic i
mediambiental que són objecte de protecció.
Resposta: El projecte constructiu segueix les indicacions de la resolució de declaració
d’impacte ambiental de l’Estudi Informatiu actualitzat del condicionament de la carretera
T-3231, d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat,
signada amb data 4 de juliol de 2018, i desenvolupa la solució proposada per aquest
Estudi Informatiu que es va redactar, tramitar i aprovar juntament amb el seu Estudi d’
impacte ambiental seguint les instruccions de l’acord de la ponència ambiental de la
sessió del dia 18 d’octubre de 2016.
Al·leguen que no s’ha donat compliment al tràmit ordinari previst a la Llei 21/2013,
quant al tràmit d’informació pública i consulta als afectats de l’avaluació ambiental
ordinària del projecte que s’aprova inicialment. I que el projecte que es tramita no s’ha
sotmès a avaluació ambiental ordinària i els seus consegüents tràmits.
Resposta: S’ha de diferenciar la fase d’Estudi Informatiu del projecte i el seu Estudi
Informatiu actualitzat, de la fase que ens trobem actualment que és la d’aprovació
inicial del Projecte de condicionament de carretera.
En la fase actual d’aprovació inicial del Projecte de condicionament de la carretera T3231 d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster, la Diputació va publicar a la
seu electrònica i al web tota la documentació del projecte exigida per la normativa, que
abans s’ha fet esment, juntament amb el Document Ambiental i l’Estudi d’Impacte
Ambiental que ja s’havia publicat en la fase d’estudi del projecte. Considerem que la
Diputació ha complert amb els requeriments de publicitat i informació pública establerts
a la normativa vigent.
El projecte constructiu ha incorporat totes les condicions exigides per a l’alternativa a
construir que consten en la resolució de declaració d’impacte ambiental de l’Estudi
informatiu actualitzat del condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a la Selva
del Camp, variant d’Almoster, signada amb data 4 de juliol de 2018 i resultant de tota la
tramitació ambiental ordinària corresponent. Entre elles: un tractament tou de l'antiga
carretera T-3231 per al pas de vianants, ciclistes i vehicles agrícoles, amb l’habilitació d’
un espai segur per als ciclistes i vianants, amb zones de descans i pacificant el trànsit
rodat amb la construcció de reductors de velocitat tipus "esquenes d'ase"; la
construcció de murs d’escullera enlloc de murs de formigó armat, així com la
formació de murs escullera en els terraplens de grans dimensions per millorar la
integració paisatgística; la previsió d'un seguiment arqueològic durant els treballs de
moviments de terres i excavacions; la disposició d’una direcció ambiental d’obra que
tindrà com a funció bàsica fer complir el que estableixen l’estudi d’impacte ambiental i
la declaració d’impacte ambiental mitjançant el seguiment acurat de les obres i la
previsió de passos de fauna, seguint les recomanacions del document de prescripcions
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tècniques per al disseny de passos de fauna i tancaments perimetrals. Tal com exigeix
la resolució de declaració d’impacte ambiental, abans de l’inici de les obres, es remetrà
una còpia del projecte constructiu aprovat definitivament a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Tarragona per tal que en pugui fer el seguiment i control
ambiental mitjançant els mecanismes que preveu la mateixa resolució.
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Al·leguen que d’acord amb la resolució de 16 de març de 2018 del Departament de
Territori i Sostenibilitat, l’única actuació possible és d’acord amb el planejament
territorial aprovat, el condicionament de la T-3231 com a camí, per evitar la
fragmentació territorial i atesa la consideració del valor dels terrenys agrícoles del
Camp de Tarragona. En una altra part del seu escrit al·leguen que el projecte aprovat
inicialment no preveu les consideracions del Departament de Territori i Sostenibilitat, ja
que es vol executar l’alternativa 2 que és contrària al planejament territorial i descartada
pel PTOP.
Resposta: La resolució de 16 de març de 2018 acorda publicar l’acord de la Ponència
ambiental del dia 18 d’octubre de 2016, emesa pel Departament de Territori i
Sostenibilitat que acorda, entre d’altres, sotmetre a avaluació d’impacte ambiental
ordinària l’actuació prevista. Seguint les instruccions d’aquesta resolució es va redactar
i tramitar l’Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental. El
Departament de Territori i Sostenibilitat va fer una resolució de Declaració d’impacte
ambiental (signada amb data 4 de juliol de 2018) sobre l’Estudi Informatiu actualitzat i el
seu Estudi d’impacte ambiental on, entre d’altres, efectua les següents consideracions:
“...que les alternatives 2, 3 i 4 s’adeqüen als instruments de planejament urbanístic i l’
àmbit d’estudi no està situat en cap punt crític per a la connectivitat ecològica...".
També s’hi posa de manifest que, segons el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, amb l’estudi informatiu actualitzat s’ha efectuat un ajustament de traçats que ha
reduït l’afectació a les finques agrícoles per a l’alternativa 2, afegint una anàlisi d’
afeccions agràries més detallada, consideracions que s’han tingut en compte en el
Projecte constructiu. En qualsevol cas, d’acord amb el DL 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, “..14.2 Els estudis i els projectes a
què es refereix l'article 15.2, un cop aprovats definitivament, tenen la condició de xarxa
viària bàsica, als efectes de planejament urbanístic, i prevalen sobre les determinacions
d'aquest...”.
Al·leguen que el projecte preveu diferents amplades i que es mimetitza amb la
modificació puntual de les normes subsidiàries de l’Ajuntament de la Selva del Camp
quant al Camí Vell de Reus i que es tracta d’un projecte d’urbanització de zones
previstes pel planejament de l’Ajuntament de la Selva del Camp.
Resposta: Quan s’executen obres a travesseres urbanes es dona prioritat a la
convivència dels trànsits de vehicles amb els usuaris més vulnerables (ciclistes i
vianants), per aquesta raó s’habiliten espais de vorera, i en aquest Projecte, un carrilbici que té continuïtat fins a Almoster, per donar compliment al requeriment de la
declaració d’impacte ambiental.
Al·leguen, per tot plegat, opacitat en la tramitació i manca d’informació pública per no
seguir allò que estableix la Llei 21/2013 (arts. 2, 5, 9, 12, 36 i 37 y concordants) que
comporta la nul·litat de ple dret.
Resposta: L’Estudi informatiu del condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a
la Selva del Camp, variant d’Almoster i el seu Document ambiental, posteriorment l’
Estudi informatiu actualitzat del condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a la
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Selva del Camp, variant d’Almoster i el seu Estudi d’impacte ambiental i finalment el
Projecte de condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a la Selva del Camp,
variant d’Almoster, així com els seus acords d’aprovació han estat sotmesos a
informació pública i han pogut ser consultats, presencialment al Servei d’Assistència al
Territori, mitjançant anuncis en els butlletins oficials i a través dels canals electrònics de
difusió de la informació de què disposa la Diputació de Tarragona, així mateix l’acord d’
aprovació inicial del Projecte constructiu s’ha notificat individualment a tots els
interessats.
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Al·leguen manca de concurrència d’interès general de l’alternativa 2, en ser contrària
al planejament territorial, atès que el projecte és realment un projecte d’urbanització de
conformitat amb el planejament de la Selva del Camp i que la variant d’Almoster no
compleix amb la regulació legal i el planejament territorial.
Resposta: Pel que fa a l’interès general de l’actuació, des del punt de vista tècnic, és
millorar la seguretat al trànsit que actualment passa per la carretera que és de 1.590
vehicles/dia, segons aforament de l’any 2017, treure el trànsit de pas de la travessera
urbana pel nucli antic d'Almoster i millorar la seguretat dels vianants que hi transiten. La
compatibilitat respecte del planejament ja s’ha respost anteriorment.
Al·leguen, quant al traçat

Que el tram 1 no s’ajusta a la legalitat en no respectar les distàncies disposades per
la normativa sectorial ateses les torres d’alta tensió existents i la manca d’informes
dels organismes competents.

Resposta: El tram 1 (tant la rotonda R1 com el tram de variant d’Almoster) compleix
amb les distàncies de seguretat amb torres d’alta tensió d’acord amb el RD 337/2014
pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat
en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i amb el DL 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

Que el tram 1 no ha tingut en compte ni els sistemes generals inclosos a la Llei d’
aigües i respecte del traçat per la finca 23 del polígon 5 no és objectiu ni es justifica l’
afectació d’instal·lacions necessàries per a la finca, ja que el trajecte es fa per
terrenys qualificats de protecció agrícola i ha de tendir a la menor afectació i perjudici
de finques agrícoles.

Resposta: El projecte en tramitació respecta el domini públic hidràulic i disposa de l’
informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. El traçat en la seva concepció
global minimitza la partició de finques, i en aquest tram, es projecta de conformitat amb
el planejament del municipi d’Almoster. En qualsevol cas, es reposaran les
instal·lacions afectades per l’obra.

Que en la primera glorieta situada al tram es grafia una obertura a un camp d’
avellaners, a més de no complir amb la normativa en matèria de xarxa elèctrica.
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Resposta: La primera rotonda soluciona de forma segura la intersecció de la carretera
TV-7048 amb la carretera T-3231 i un camí existent. D’una altra banda ja s’ha contestat
amb anterioritat que la rotonda 1 compleix amb la normativa en matèria de xarxa
elèctrica.
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Que en la darrera glorieta es grafia enmig de camps sense cap altra intersecció amb
cap altra via, essent un obstacle per a la circulació, a més de variar l’amplada de 8
metres a què obliga l’article 34.1 del Text refós de la Llei de carreteres per a tot el
traçat de la carretera.

Resposta: La darrera rotonda connecta la carretera amb un camí de servei i un camí
existent, està prevista al planejament de la Selva del Camp i fa de porta d’entrada a la
zona urbana d’aquest municipi reduint la velocitat dels vehicles. A partir d’aquesta
rotonda el disseny del tram és urbà. L’article 34.1 del Text refós de la Llei de carreteres
defineix el domini públic i que estableix de 8 metres per autopistes i vies preferents i de
3 metres per a carreteres convencionals, però no fa esment a amplades de calçada ni
de plataforma de la carretera.
Sol·liciten que atenent les al·legacions formulades i les nul·litats que invoquen en el
seu escrit es revoqui l’aprovació inicial del projecte i s’arxivin les actuacions practicades
pel fet de ser una proposta mancada d’interès general, obsoleta i amb greus
afectacions ambientals en zones d’especial protecció i agràries.
Conclusió: Es desestimen les al·legacions formulades d’acord amb els raonaments
exposats, per ser el projecte d’interès general i disposar de la resolució favorable de
declaració d’impacte ambiental a l’alternativa 2, en els termes i condicions que
consten en la mateixa resolució.
3. Al·legació presentada pel senyor Jaume Martí Porqueres
Motivació
Manifesta una sèrie d'al·legacions que en resum són les següents:
1. Refermar les al·legacions presentades durant la tramitació de l’Estudi Informatiu.
2. Que la rotonda de l’alternativa 1 seria més adequada que la de les alternatives 2 i 3 i
que s’elimini el vial d’accés a la rotonda des del Camí Vell.
3. Que s’analitzi econòmicament l’impacte negatiu generat per la reducció de la
superfície agrícola a la seva finca i que això s’integri en l’avaluació global de les
alternatives.
4. Que s’argumenti l’encaix del projecte amb el planejament urbanístic municipal.
5. Que s’informi de com es dona compliment a allò estipulat a l’informe emès per la
Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en relació a la mínima afectació sobre finques
agrícoles.
6. Que considera que s’ha obviat l’efecte de l’ocupació innecessària de sòl rural i
agrícola per les noves infraestructures.
7. Que no es produeixi fragmentació i afectació directa sobre la seva finca i la seva
viabilitat com a unitat productiva.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/05/2019 a les 13:06:02 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 10/05/2019 a les 10:38:45

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 361D3B71CBA245799F4682928DDD76DB i data d'emissió 04/06/2019 a les 12:03:54

Resposta: S’informa que:

El projecte constructiu incorpora totes les consideracions de l’informe que el
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va fer a l’Estudi
Informatiu actualitzat i totes les mesures que proposa l’Estudi d’Impacte Ambiental
per minimitzar l’afectació del projecte a les terres agrícoles.
La Declaració d’impacte ambiental (signada amb data 4 de juliol de 2018) sobre l’
Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’impacte ambiental que va fer el
Departament de Territori i Sostenibilitat, entre d’altres, efectua les següents
consideracions: “...les alternatives 2, 3 i 4 s’adeqüen als instruments de planejament
urbanístic i l’àmbit d’estudi no està situat en cap punt crític per a la connectivitat
ecològica...”. El projecte segueix el traçat previst al POUM d’Almoster i està informat
favorablement pels ajuntament d’Almoster i la Selva del Camp. En qualsevol cas, d’
acord amb el DL 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, “..14.2 Els estudis i els projectes a què es refereix l'article 15.2, un cop
aprovats definitivament, tenen la condició de xarxa viària bàsica, als efectes de
planejament urbanístic, i prevalen sobre les determinacions d'aquest...”.
L’informe emès per la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació quan es va tramitar l’
Estudi Informatiu i el seu Document Ambiental conclou que “...de l’anàlisi dels
vectors del medi natural es conclou que cap de les tres alternatives avaluades en el
Document Ambiental comporta afectació sobre aquests...”. Amb posterioritat s’ha
tramitat l’Estudi Informatiu Actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental sobre el
que el Departament d’Agricultura ha fet informe que concorda amb les conclusions i
la solució proposada en l'Estudi informatiu actualitzat amb unes consideracions que s’
han tingut en compte en aquest projecte constructiu.
En qualsevol cas, el projecte constructiu de "Condicionament de la carretera T-3231
d'Almoster a La Selva del Camp. Variant d'Almoster" defineix i quantifica les obres de l’
alternativa proposada per l’Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’Impacte
Ambiental i incorpora les condicions fixades per la resolució de declaració d’impacte
ambiental i d'altres actuacions proposades pels ajuntaments i organismes afectats o per
tercers en els corresponents informes i al·legacions emesos durant la tramitació d’
aquests documents. L’Estudi Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental,
aprovats definitivament el 27 de juliol de 2018, es van redactar i tramitar seguint les
instruccions de l’acord de la ponència ambiental del 18 d’octubre de 2016. Les
al·legacions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 fan referència al contingut i determinacions de l’Estudi
Informatiu actualitzat i el seu Estudi d’Impacte Ambiental, documents aprovats
definitivament, i per tant es desestimen.
El projecte constructiu ja ha ajustat al màxim el traçat per enllaçar el Camí de la Creu
amb la rotonda 1 i l’afectació a la finca no compromet la seva viabilitat com a unitat
productiva, per tant també es desestima l’al·legació 7.
13. Aquest projecte conté la determinació dels terrenys que es consideren necessaris d’
adquirir o ocupar per a la seva execució.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3.
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3. Article 19, apartat 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost (en endavant, TRLC). En aquest article s’indica que l’
aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat pública, la
necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels
drets corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la
imposició o modificació de servituds. Així mateix, l’article 19, apartat 3, estableix que
la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent
ocupació es refereixen també als béns i drets compresos en el replantejament del
projecte i en les modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment.
4. Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre.
5. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
6. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i el Reglament de la llei d’
expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957 i altres disposicions
concordants.
7. Aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1d’octubre, de
règim jurídic del sector públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques, Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals i altres disposicions concordants.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Modificar la relació de béns i drets afectats pel Projecte de condicionament de la
carretera T-3231, d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster, i publicar
aquesta relació modificada a la seu electrònica i al web corporatiu de la Diputació de
Tarragona.
2. Acceptar les condicions i consideracions efectuades en les autoritzacions i informes
del Consorci d’Aigües de Tarragona, de l’Agència Catalana de l’Aigua, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Secció de Boscos) i de l’
Ajuntament de la Selva del Camp, de conformitat amb l’informe emès pel Servei d’
Assistència al Territori i que consta en la part expositiva del present acord.
3. Resoldre les al·legacions i reclamacions presentades d’acord amb l’informe emès
pel Servei d’Assistència al Territori i que consta en la part expositiva d’aquest acord.
4. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-3231, d’
Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster, amb un pressupost d'execució per
contracta de 5.064.528,85 euros. D’acord amb el que disposa l’article 235.3 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2
/2003, de 28 d’abril i l’article 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, aquesta aprovació comporta la declaració d’
utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i
drets afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i
la imposició o modificació de servituds. Aquesta declaració inicia l’expedient d’
expropiació forçosa i comporta la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’
expropiació, els quals consten en la relació concreta i individualitzada del Projecte de
condicionament de la carretera T-3231, d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’
Almoster, d’acord amb l’art. 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, als efectes d’aplicar el procediment que
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regulen els articles 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa i
56 i següents del seu Reglament.
5. Aprovar inicialment la relació, concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’
efecte i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, per tal de poder
executar el projecte d’obres esmentat, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de la Selva del Camp
AFECTAT
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NOM I DNI DEL TITULAR

PROMOCIONS
INTEGRALS DEL CAMP,
SL
B43702950

Núm Expropiació
Finca
m²

1

904

REFERENCIA CADASTRAL

Polígon

32

Parcel·la

7

Naturalesa,
aprofitament
OBSERVACIONS
i classe del
bé afectat
Serv telef.
12m.l. x
24me Oc
No
serv: 12m.l.
urbanitzable 482m°

Sot:
2 =
temp
x4=

1 pal formigó 2
arqueta telèfon
AJUNTAMENT DE
SELVA DEL CAMP
P4314700H

AJUNTAMENT DE
SELVA DEL CAMP
P4314700H

BATLLE
MONTSERRAT
***2449**

Serv
telef.
Soterrada: 2m.l.
4039409CF4643G0001QH Urbanitzable x 2= 4rne Oc
temp serv: 2m.l.
x 4= 8me

LA
2

Ocupació
temporal: 293m°

LA
3

391

4039405CF4643G001AH

PUIG
4

2427
32

5

Urbanitzable Serv telef. Sot:
5m.l. x 2= 10me
Oc temp serv:
5m.l. x 4= 20m°
Serv telef. Sot:
117m.l.
x
2
=234me Oc temp
No
serv: 117m.l. x
urbanitzable 4= 468m°
2
arquetes
telèfon

RODON SOLE EUGENIO
***5423**

GASOL VALLVE MARIA
ROSA
***1924**

5

6

3011

33

21

No
urbanitzable
Serv.
Elèctric
aeri 17m.l. Oc.
temp serv: 17 x 3
= 51

6257
33

22
1 pal formigó

SABARICH MAESTRO
MARIA
***1076**

ARNAU
ALEXANDRE
***7565**

Serv.
Elèctric
aeri 40m.l. Oc.
temp serv: 40 x 3
No
urbanitzable = 120m

7
20

73

OLIVE

BENET
EMPERADOR
MIGUEL HEREDEROS DE

1 pal formigó 1
torre metàl.lica

8

1445

24

12

N o
urbanitzable

9

1805

24

12

No
urbanitzable
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***4086**

DOMENECH
CARLOS
***8395**

SOLER
10

1497

24

15

Serv.
Elèctric
aeri 26m.l. Oc.
temp serv: 26 x 3
No
urbanitzable = 78me
1 pal formigó + 1
puntaler

MUNTAS
ANDRES
***1429**

DAROCA
11

20

11

Serv.
Elèctric
aeri 37m.l. Oc.
temp serv: 37 x 3
No
urbanitzable = 111m°

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 361D3B71CBA245799F4682928DDD76DB i data d'emissió 04/06/2019 a les 12:03:54

1 pal formigó 1
torre metal·lica
BARBARA LLEVAT ROSA
***4951**

12

2241

24

16

Serv.
Elèctric
No
aeri 2m.l.
Oc.
urbanitzable temp serv: 2 x 3
= 6m°

JUAREZ SUSO DOMINGO
***6058**

13

2821

24

22

No
urbanitzable

AGUSTENCH
FRANCISCO
***2943**

14

193

24

21

No
urbanitzable

GENE

RAMIREZ
SARMIENTO
FRANCISCO J
***8961**

15

5261

24

20

Serv
Elèctric
aeri: 96m.I Oc
temp serv: 96m.l.
No
urbanitzable x 3 = 288m°
1 pal formigó 1
torre metal-lica

SIMO CAVALLE LAURA
(ALTRES)
***4951**
SIMO CAVALLE JOSEP
***5705**

CAVALLE
ELOY
***5699**

16

24

27

Serv.
Elèctric
aeri 40m.l. Oc.
No
temp serv: 40 x 3
urbanitzable = 120m°
1 pal formigó

LLAURADO
17

2511

24

30

Serv
Elèctric
aeri: 116m.I Oc
temp serv: 116m.
No
urbanitzable l. x 3 = 348me
3 pals formigó 2
arquetes reg

CARRILLO
MIQUEL
***6801**

QUILES
18

CAÑELLAS
GARRIGA
JUAN HEREDEROS DE
***9467**

19

27

3309

20

24

3

31

No
urbanitzable
Serv Elec aeri:
14m.I Oc temp.
serv: 14m.l. x 3
No
urbanitzable =42me
1 pal formigó 1
arqueta reg
Serv
Elèctric
aeri: 8m.1
Oc
temporal
serv:
8m.l. x 3 = 24me

CABANES
EVA
***6861**

DOMENECH
20

587

24

35

No
Serv can: 3m.I x
urbanitzable 2=6rne Oc temp
serv: 3m.l. x 4
=12m°
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1 arqueta reg
TRILLA FORT RAMON
***4940**

CALDERON ALCOBENDA
JACINTO
***3014**

TORRENTS
TORRENTS
MISERICORDIA (i altres)
***2790**

21

369

1

21

No
urbanitzable
Serv
Elèctric
aeri: 4m.I

22

23

23

1670

24

12

33

No
temporal
urbanitzable Oc
serv: 4m.l. x 3 =
12m'
Serv
Elèctric
aeri: 55m.I Oc
temporal
serv:
No
urbanitzable 55m.l. x 3 =
165mf
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2 pals formigó
AINETO
ANDORRA
FRANCISCO JAVIER (i
altres)
***6397**
SALAS GALOFRE SONIA
***9494**

SALSENCH
FORTUNY
MONTSERRAT
***6711**

24

5551

23

10

Serv canon: 62m.
I x 2= 124rn Oc
temp serv: 62m.l.
No
urbanitzable x 4 = 248m'
1 arqueta reg

25

636

23

11

Serv canon 30m.
I x 2=60rtf Oc
temporal
serv:
No
30m.l.
x
4 =
urbanitzable
120mf
1 arqueta reg

BARBARA
DOLORES
***4948**

LLEVAT
26

64

23

14

No
1 arqueta reg
urbanitzable
Serv can: 59m.I
x 2= 118m2
Serv Elec. aeri:
96m.I

98 TABBV 2000 S.L.
B61625331

27

292

23

45

Oc temp serv:
No
59m.l. x 4 =236m'
urbanitzable
Oc temp. serv:
96m.l. x 3 =
288m'
2 pals formigó +
1 puntal
Serv canon: 14m.
I x 2=28m'

CORTS
BALAÑA
MAGDALENA
HEREDEROS DE
***4938**

Serv Elec. aeri:
6m.I
28

5677

23

47

No
Oc temp serv:
urbanitzable
14m.l. x 4 =56m2
Oc temp. serv:
6m.l. x 3 = 18m'
1 arqueta reg
Serv can: 16m.I
x 2=32m'
Serv Elec. aeri:
86m.I

ANGLES TRILLA MARIA
CARMEN

29

244

23

15

Oc temp serv:
16m.l. x 4 =64m'
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No
Oc temp. serv:
urbanitzable
86m.l. x 3 =
258m'

***2763**

2 pals formigó 2
arquetes reg
CANALS ANGLES JOSE
***7624**

30

2012

23

51

No
urbanitzable

PERELLO OBRADO ANA
MARIA
***6391**

31

557

23

52

No
urbanitzable

PINTALUBA
JOSE M
***2769**

BORRAS
32

3481

23

40

Serv
Elèctric
aeri: 36m.I Oc
No
temp serv: 36m.l.
urbanitzable x 3 = 108m'
1 pal formigó
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Serv can: 13m.I
x 2=26m'
Serv Elec. aeri:
61m.I
FORT-BAÑERAS SL
B43583145

33

2860

23

39

Oc temp serv:
No
13m.l. x 4 =52m2
urbanitzable
Oc temp. serv:
61m.l. x 3 =
183m2
1 torre metal-lica
1 arqueta reg
Serv canonada:
42m.lx 2=84

HIDALGO
RAFAEL
***8460**

Serv Elec. aeri:
9m.I

LINARES
34

216

23

37

No
Oc temp serv:
urbanitzable
42m.l. x 4 =168m'
Oc temp. serv:
9m.l. x 3 = 27m2
2 arquetes reg

PINO PAMIES MIGUEL
***4949**

35

23

38

Serv Elec. aeri:
47m.I Oc temp.
No
serv: 47m.l. x 3 =
urbanitzable 141m'
1 pal formigó

DAROCA BOADA JOSEP
MARIA
***0660**

49

29

21

49

No
urbanitzable

BAÑERAS
BEATRIZ
***5272**

50

22

23

53

No
urbanitzable

RINCON

Terme municipal d'Almoster
AFECTAT
NOM I DNI DEL
TITULAR

Núm Expropiació
Finca
m²

REFERENCIA CADASTRAL

Polígon

Parcel·la

Naturalesa,
aprofitament
i classe del
bé afectat

OBSERVACIONS
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AJUNTAMENT
D'ALMOSTER
P4301100F

36

324

5

104

No
urbanitzable

Serv
can:
lm.I
x
2=2m Oc temp serv: 1m.
l. x 4 =4rn'
POLO
CONCEPCION
***1178**

POLO
37

1660

5

14

No
urbanitzable

Serv Elec. aeri: 25m.I Oc
temp. serv: 25m.l. x 3 =
75mf
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1 pal formigó
puntaler 1 pou
GOMEZ
GOMEZ
ANGEL (I ALTRES)
***5135**
CARMONA
MUÑOZ
ISABEL
***4992**
SOLER DE FRUTOS
FRANCISCO
***5134**

+

1

Serv canon: 7m.I x 2
=14m' Oc temp serv: 7m.
l. x 4 =28m2
38

466

5

15

No
urbanitzable
1 pou

Serv canon: 12m.I x 2=
24' Oc temp serv: 12m.l.
x 4= 48m'

VEYRAT
FRANCE
***1564**

MARIE
39

8671

5

72

No
urbanitzable

Serv Elec aeri: 193m.
1 Oc temp. serv: 193m.l.
x 3= 579m'
Serv Tfn. sot 85m.I
x2=170m' Oc temp. serv:
25m.l. x4 =100m'
5 pals formigó 1 torre
metablica
2 arquetes
telèfon 1 pou

VILAFRANCA AYMAMI
ELISA
***2763**

GELABERT CUTRONA
M TERESA (i altres)
***5881**
FORT
GELABERT
MONICA
***8663**
FORT
GELABERT
XAVIER
***8663**

40

555

5

23

No
urbanitzable

Serv Tfn. Sot: 117m.I x
2=234m' Oc temp. serv:
117m.l. x 4 =468m2
1 pal formigó 1 arqueta
telèfon
Serv Elec aeri: 25m.I Oc
temp. serv: 25m.l. x 3
=75m'

41

1592

5

29

No
urbanitzable

Serv Tfn. sot 80m.I
x2=160m' Oc temp. serv:
80m.l. x4 =320m'
2 pals formigó
arquetes telèfon

3

Serv Elec aeri: 70m.I Oc
temp. serv: 70m.l. x 3
=210m'
ROIG CAPACES
CONSOLACION
***2972**

M
42

2633

5

30

No
urbanitzable

Serv Tfn. soterr: 92m.I x
2=184m' Oc temp. serv:
92m.l. x 4 =368m'
3 pals formigó
arquetes telèfon

PORQUERES
PILAR
***5121**

ALTES
43

25

5

26

No
urbanitzable

2

Serv Tfn. soterr: 22m.I x
2 =44m' Oc temp. serv:
22m.l. x 4 =88m2
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NOLLA
SUGRÁÑES
JOAQUIN HEREDEROS
DE
***4934**

44

63

5

27

No
urbanitzable

NOLLA
SUGRAÑES
JOAQUIN HEREDEROS
DE
***4934**

45

95

4

40

No
urbanitzable

GASSULL SOLE MARIA
LLEVAT ESCODA LOT
***7740**

46

6

5

No
urbanitzable

11

No
urbanitzable

LLEVAT GRAU JOSE
MARIA
***4474**

47

5

Serv Elèctric aeri: 4m.
I Oc temporal serv: 4m.l.
x 3 = 12m'
Serv Elèctric aeri: 59m.
I Oc temporal serv: 59m.
l. x 3 = 177m'
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2 pals formigó
FORTUNY
ABDON
***9983**

GASSULL
48

5

67

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri: 41m.
I Oc temporal serv: 41m.
l. x 3 = 123m'
1 pal formigó

6. Sotmetre la relació de béns i drets afectats aprovada a un període d’informació
pública durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació de l’edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un del diaris de major circulació de la província, i al tauler d’anuncis
dels ajuntaments de la Selva del Camp i d’Almoster, per tal que es puguin formular
reclamacions i al·legacions davant de la Diputació de Tarragona. En el cas que els
titulars de finques siguin desconeguts o s’ignori el lloc de notificació, aquesta s’
efectuarà per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, tal i com disposa l’
article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
7. Traslladar aquest acord als ajuntaments de la Selva del Camp, d’Almoster, al
Consorci d’Aigües de Tarragona, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament d’
Agricultura, Secció de Boscos i l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
i trametre a aquest Departament un exemplar del projecte.
8. Notificar individualment aquest acord íntegre als interessats i notificar als al·legants,
la part que resol la seva al·legació (en qualitat d’al·legants).
9. Publicar aquest acord de manera íntegra a efectes informatius a la seu electrònica
de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
Contra els apartats 3 i 4 d’aquest acord es poden interposar els recursos següents:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE ROTONDA A LA
INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA T-314 I EL CAMÍ DE SANT JOAN, VINYOLS I
ELS ARCS, AMB UN PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 489.583,29
EUROS, DE DECLARACIÓ D’URGENT OCUPACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS
PEL PROJECTE, D'INICI DE L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA I D'APROVACIÓ
INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d'Assistència al
Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
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Fets
1. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2018,
es va aprovar inicialment el Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera T314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, amb un pressupost d'execució per
contracta de 489.583,29 euros.
2. En compliment del que disposa l’article 235.2 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el
projecte ha estat sotmès a informació pública, mitjançant anunci en el BOP, CVE
2019-00746, de 28 de gener de 2019. Així mateix, s’ha exposat a la seu electrònica
de la Diputació i al web corporatiu, d’acord amb la normativa de transparència.
3. S’ha sol·licitat informe a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, i autorització al Consorci
d’Aigües de Tarragona, per afectar el projecte àmbits de la seva competència.
4. Amb data 28 de febrer de 2019 s’ha rebut un certificat de l’acord del Ple de l’
Ajuntament de Vinyols i els Arcs de 26 de febrer de 2019, en el qual s’informa
favorablement el Projecte.
5. Durant el període d’informació pública no s’han rebut al·legacions ni reclamacions al
projecte, tal com consta en l’informe emès pel registre general de la Diputació de
Tarragona de data 15 de març de 2019.
6. Amb data 19 de març de 2019 el Servei d’Assistència al Territori, emet informe en
relació amb l’autorització administrativa emesa pel Consorci d’Aigües de Tarragona,
en el sentit d’acceptar les consideracions efectuades per aquest organisme i es
tindran en compte en el moment en què s’executin les obres.
7. Aquest projecte conté la determinació dels terrenys que es consideren necessaris d’
adquirir o ocupar per a la seva execució.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3. Article 19, apartat 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost (en endavant, TRLC). En aquest article s’indica que l’
aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat pública, la
necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels
drets corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la
imposició o modificació de servituds. Així mateix, l’article 19, apartat 3, estableix que
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4.
5.
6.
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7.

la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent
ocupació es refereixen també als béns i drets compresos en el replantejament del
projecte i en les modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment.
Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i el Reglament de la llei d’
expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957 i altres disposicions
concordants.
Aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques, Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals i altres disposicions concordants.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Acceptar les consideracions efectuades en l’autorització del Consorci d’Aigües de
Tarragona perquè siguin tingudes en compte en el moment en què s’executin les
obres.
2. Aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera T-314
i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs, amb un pressupost d'execució per
contracta de 489.583,29 euros. D’acord amb el que disposa l’article 235.3 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2
/2003, de 28 d’abril i l’article 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, aquesta aprovació comporta la declaració d’
utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i
drets afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i
la imposició o modificació de servituds. Aquesta declaració inicia l’expedient d’
expropiació forçosa i comporta la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’
expropiació, els quals consten en la relació concreta i individualitzada del Projecte de
rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els
Arcs, d’acord amb l’art. 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, als efectes d’aplicar el procediment que
regulen els articles 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa i
56 i següents del seu Reglament.
3. Aprovar inicialment la relació, concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’
efecte i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, per tal de poder
executar el projecte d’obres esmentat, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Vinyols i els Arcs
AFECTAT
NOM I
TITULAR

DNI

REFERENCIA CADASTRAL

DEL
Núm Expropiació
Finca
m²

Polígon

Parcel·la

Naturalesa,
aprofitament
i classe del
bé afectat

OBSERVACIONS

FOLCH GENE, JOAN
MARIA 50%
***4015**
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FOLCH
GENE,
RICARDO 50%
***2774**

1

FOLCH GENE MARIA
TERESA 50%
***3032**
2

173

64

5430201CF3553A0001KK

Urbanitzable

5431603CF3553A0001AK

70 m2, Ocupació
Urbanitzable temporal
per
l’
execució de l’obra

5431602CF3553A0001WK

47 m2, Ocupació
Urbanitzable temporal
per
l’
execució de l’obra

FOLCH GENE MARIA
MONTSERRAT 50%
***4197**
GENE MOIX, NURIA
***6990**
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SANCHEZ
CAMACHO, ISABEL
***6811**

3

4

51

449

10

208

FOLCH GENE MARIA
TERESA 50%
***3032**
5

383

10

71

Serv. Canonada
No
1ml. x2=2m2
urbanitzable Oc. Temp. 1ml.
x4=4m2

70

Serv. Elec. Soterrada
9ml. x2 = 18 m2
Serv. Tele. Soterrada
No
16ml. X2= 32 m2
urbanitzable
Oc.Temp.Serv.
16ml. x4 =64 m2
(inclueix les dues)

69

Serv. Elec. Soterrada
18ml. x2 = 36 m2
Serv. Tele. Soterrada
No
17ml. X2= 34 m2
urbanitzable
Oc.Temp.Serv.
18ml. x4 =72 m2
(inclueix les dues)

FOLCH GENE MARIA
MONTSERRAT 50%
***4197**

FOLCH GENE JOAN
MARIA 50%
***4015**

6

84

10

FOLCH
GENE
RICARDO 50%
***2774**
FOLCH GENE JOAN
MARIA 50%
***4015**
7

28

10

Ser. Elec. Soterrada
1ml.x2= 2 m2
Oc.Temp.11ml.
No
x4=44 m2
urbanitzable 1 pedestal

FOLCH
GENE
RICARDO 50%
***2774**

4. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 20 dies hàbils mitjançant la
publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un del diaris de major circulació de
la província, i al tauler d’anuncis del l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, per tal que es
puguin formular reclamacions i al·legacions davant de la Diputació de Tarragona. En
el cas que els titulars de finques siguin desconeguts o s’ignori el lloc de notificació,
aquesta s’efectuarà per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, tal i
com disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
5. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs i al Consorci d’Aigües de
Tarragona.
6. Notificar individualment aquest acord als interessats.
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Règim de recursos:
Contra l’apartat 2 d’aquest acord es poden interposar els recursos següents:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I
ECONOMIA
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13. DACIÓ DE COMPTE DEL RESUM DELS TREBALLS DE CONTROL INTERN DE L’
EXERCICI 2018.
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 relatiu al resum dels treballs de control intern de
l'exercici 2018, que és com segueix:
"1. Antecedents
L’article 213 del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les
hisendes locals estableix que els òrgans interventors de les entitats locals remetran amb
caràcter anual a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum dels
resultats dels controls interns desenvolupats en cada exercici, en el termini i amb el
contingut que es regulin per llei.
Aquest redactat entra en vigor el 31 de desembre de 2013 d’acord amb l’establert en el
punt Dos de l’article Segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local.
El 28 d’abril de 2017 es va aprovar el Reial decret 424/2017 pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, que va entrar en vigor l’1 de
juliol del 2018. En el seu article 37, estableix que l’òrgan interventor haurà d’elaborar amb
caràcter anual, l’informe resum dels resultats de control intern assenyalats en l’article 213
del RD 2/2004. Aquest informe serà remès al Ple, a través del President de la Corporació i
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any.
En el punt 3 del mateix article 37 s’estableix que la IGAE ha de dictar les instruccions al es
quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un
inventari públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. A data d’avui no es té
constància que s’hagin dictat aquestes instruccions per part de la IGAE, per la qual cosa s’
entén que no seria preceptiva l’emissió d’aquest informe resum. No obstant, com que és un
informe que s’ha vingut fent en els darrers 3 exercicis i dóna una visió molt clara de les
actuacions realitzades en matèria de control intern, se segueix realitzant amb la mateixa
estructura que en anys anteriors.
2. Estructura de l’informe
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L’informe resum s’estructura en 5 apartats:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducció
Funció interventora
Funció de control financer
Altres funcions assignades als òrgans interventors
Model de control efectiu

En aquests apartats s’analitzen una a una les funcions que integren el control intern de les
administracions locals, tal i com està avui la regulació en matèria d’hisendes locals i es
posen les estadístiques i principals resultats obtinguts en cadascuna.
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Cal destacar al respecte, l’elevat nombre d’informes emesos de fiscalització prèvia
favorables, i que només s’ha fet un informe amb resultat desfavorable.
Pel que a al control financer, també es posa de manifest, a més dels resultats obtinguts, l’
estat dels programes que no s’han executat al 100%, especificant quins es prorroguen i
amb quin termini.
Donat que el reglament RD 424/2017 va entrar en l’1 de juliol de 2018, s’incorpora en
aquest informe l’apartat 5 sobre el Model de control efectiu amb la finalitat de poder
analitzar el nivell actual de control efectiu i així poder donar compliment, a l’article 4.3 del
RD 424/2017 pel qual s’estableix que l’òrgan interventor disposarà d’un model de control
eficaç, el qual assegurarà el control mínim efectiu del vuitanta per cent del pressupost
general consolidat de l’exercici."
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats del resum dels treballs de control intern de l'exercici 2018, d'acord
amb l'article 37 del RD 424/2017.
2. Remetre l'informe a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat tal i com indica
l'article 213 del RD 2/2004.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

14. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DELS RESULTATS OBTINGUTS DEL
CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I AVANÇAMENTS DE CAIXA FIXA,
EXERCICI 2018.
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 relatiu als resultats obtinguts del control dels
comptes a justificar i avançaments de caixa fixa, exercici 2018, que és com segueix:
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"El punt 2 de l’article 27 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, s’ha d’elevar al ple un informe anual amb els
resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Aquest
informe abasta totes les tramitacions d’aquests tipus d’expedients realitzades entre l’1 de
juliol de 2018, data d’entrada en vigor del RD 424/2017 i el 31 de desembre de 2018, d’
acord amb la informació de què es disposa en el Mòdul de funció interventora, fitxes de
funció interventora 6.3.3, 6.3.4. i 6.4.2.
A aquests efectes he d’informar el següent:
1. En referència als comptes a justificar, no se’n va tramitar cap durant el període de
referència.
2. En referència als avançaments de caixa fixa, es van tramitar els següents expedients:
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Ens

Número

Corporació

19

O.A. BASE

7

O.A. Patronat de Turisme

4

Tots els expedients van ser intervinguts amb resultat de conformitat per aquesta
Intervenció."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

15. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE L’AUDITORIA DE SISTEMES
DELS REGISTRES DE FACTURES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PATRONAT
DE TURISME I BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017
(PLA DE CONTROL FINANCER PERMANENT DE L’EXERCICI 2018).
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 definitiu de l’auditoria de sistemes dels registres
de factures de la Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme i BASE – Gestió d’Ingressos
corresponent a l’exercici 2017 (Pla de control financer permanent de l’exercici 2018), que
és com segueix:
"El punt 3 de l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic va establir l’
obligatorietat per a les Intervencions generals de les diferents administracions de realitzar
auditories de sistemes de forma anual per tal de verificar que els registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament previstes en la llei 25/2013 i en la
seva normativa de desenvolupament. En aquest informe s’ha d’incloure una anàlisi dels
temps mitjans d’inscripció de factures en els registre comptables de factures i del número i
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causes de factures refusades. Aquest auditoria és d’obligat compliment a partir de l’entrada
en vigor de la Llei orgànica 6/2015 de 12 de juny, que va introduir aquest punt 3 en la Llei 25
/2013.
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A aquests efectes, l’Interventor General de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de la Diputació de Tarragona, dels seus organismes autònoms i
altres ens dependents a realitzar durant l’exercici 2018, el qual incloïa la totalitat de les
actuacions de Control Financer, diferenciant les modalitats de control permanent i auditoria
pública. Entre aquestes es va incloure l’auditoria de sistemes dels registre comptable de
factures (RCF) de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
La Diputació va realitzar la primera auditoria de sistemes del registre comptable de factures
sobre l’exercici 2015 per mitjà de la contractació d’una empresa auditora que va realitzar
els treballs. Els exercicis 2016 i 2017, aquest darrer és el que es presenta al ple, s’han
realitzat amb recursos interns de l’àrea d’Intervenció i seguint el procediment establert en la
“Guia para las auditories de los Registros Contables de Facturas previstes en el articulo 12
de la Ley 25/2013”, emesa per la Intervención General de la Administración del Estado.
Les principals conclusions són les que es detallen tot seguit.
1. Compleixen amb les condicions de funcionament de la llei 25/2013 i normativa de
desenvolupament
a. Facturació en paper
Els percentatges de facturació en paper han disminuït respecte als
calculats en l’auditoria del RCF 2016; el que significa que la facturació
electrònica respecte a l’any anterior cobra major pes. Només s’han detectat
4 factures a BASE que van entrar en paper i que, d’acord amb la normativa
interna, haurien d’haver entrat a través del registre de l’eFAC.

b. Custòdia de factures
El resultat d’aquesta prova ha estat favorable, ja que l’accés i visualització a
les factures en la mostra seleccionada s’ha fet sense errors en tots els
casos i per tant la custòdia és correcta en tots els registres.
c. Validacions del contingut de les factures
El resultat de les proves realitzades sobre aquest àmbit ha estat satisfactori
i no s’han detectat incidències.
2. Anàlisi dels temps mitjans d’inscripció
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Els resultats de la prova de revisió del temps mitjà d’inscripció (TMI) dels diferents
estats de tramitació, per a cada ens és la que es mostra en el quadre següent,
extrets d’una mostra de factures representativa. En base a aquesta anàlisi s’ha
detectat que el registre comptable de factures de BASE no té un procediment
automatitzat de registre de les factures que es reben a l’eFACT, tal i com si que es
té en els registre de la Corporació i del Patronat de Turisme, motiu pel qual es dóna
aquest 60,72% de factures que es registren superant les 24 hores.

3. Número i causes de les factures refusades
S'ha detectat que cap dels dos RCF no disposen de motius de rebuig tipificats en
base les validacions tècniques que estableix l’Ordre HAP/1650/2015 i que ha de fer
el RCF en la fase d’anotació. Tant en el RCF de la Diputació i l’OA Patronat de
Turisme com en el RCF de l’OA Base Gestió d’Ingressos, la comunicació del motiu
de rebuig als proveïdors es gestiona de forma manual, mitjançant trucades o per
correu electrònic i deixant constància del motiu de rebuig en un camp de text.
Atès que en el RCF no incorpora els motius de rebuig tipificats, no ha estat possible
analitzar-los i generar un estudi que pugui aportar conclusions (en base al que
estableix l’art.12.3 de la Llei 25/2013).
En conseqüència, el Ple queda assabentat del resultat de l’informes definitiu de l’auditoria
de sistemes dels registres comptes de factures de l’exercici 2017 de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms dependents, d’acord amb el que estableix l’
article 36.1 del RD 424/2017."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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16. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER PERMANENT BASADES EN L’ANÀLISI PREVI DE RISCOS DEL
PATRONAT DE TURISME CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 (PLA DE CONTROL
FINANCER PERMANENT DE L’EXERCICI 2018).
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 de l'informe definitiu de les actuacions de control financer permanent
basades en l’anàlisi previ de riscos del Patronat de Turisme corresponent a l’exercici 2017
(Pla de control financer permanent de l’exercici 2018), que és com segueix:
"El títol III del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local, estableix com s’ha d’exercir la funció de
control financer. Entre les actuacions que s’han de desenvolupar dins d’aquesta funció
estan les que se seleccionen sobre la base d’una anàlisi de riscos.
El 2 de gener de 2018 l’Interventor general de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de l’exercici 2018, del qual es van fer dues addendes, una el 9 de
març de 2018 i l’altra el 14 de junt de 2018. D’acord amb la planificació establerta, les
actuacions a desenvolupar basades en l’anàlisi previ de riscos del Patronat de Turisme
corresponents a l’exercici 2017 han estat les següents:
Actuacions de control permanent de la tresoreria
Actuacions de control permanent dels ingressos
Actuacions de control permanent de la contractació administrativa
Actuacions de control permanent dels fraccionaments de depesa (corrent i d’inversió)
Els treballs s’han desenvolupat segons la planificació establerta i es va emetre l’informe
inicial el 21 de març de 2019. S’ha de fer esment, no obstant, que tot i que s’han executat
totes les proves incloses en les actuacions respectives, ha estat fora del calendari establert
en el Pla anual de control financer. El fet d’haver hagut d’implantar tots els nous
procediments en matèria de funció interventora per tal d’exercir-la d’acord amb el RD 424
/2017 a partir de l’1 de juliol de 2018 va fer que els treball de control financer es
ressentissin, ja que el personal assignat a realitzar-lo ha hagut de col·laborar amb el
projecte del nou mòdul de funció interventora i control intern.
El resum de les incidències detectades en el decurs dels treballs és el que es mostra en el
quadre següent:
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El 22 de març es va donar trasllat a la directora del Patronat de Turisme de l’informe inicial i
es va obrir un termini d’al·legacions, que finalitzava el 8 d’abril. En el període indicat, no s’
han rebut al·legacions per part de l’organisme, per la qual cosa, l’informe inicial passa a ser
automàticament definitiu amb la mateixa redacció.
En conseqüència, el Ple queda assabentat del resultat de l’informe definitiu de les
actuacions de control financer permanent basades en anàlisi de riscos corresponents a l’
exercici 2017 de l’organisme autònom Patronat de Turisme, d’acord amb el que estableix l’
article 36.1 del RD 424/2017."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

17. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER PERMANENT BASADES EN L’ANÀLISI PREVI DE RISCOS DE L’
ORGANISME AUTÒNOM BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS CORRESPONENT A L’
EXERCICI 2017 (PLA DE CONTROL FINANCER PERMANENT DE L’EXERCICI 2018).
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 definitiu de les actuacions de control financer permanent
basades en l’anàlisi previ de riscos de l'organisme autònom BASE - Gestió d'Ingressos
corresponent a l’exercici 2017 (Pla de control financer permanent de l’exercici 2018), que
és com segueix:
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"El títol III del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local, estableix com s’ha d’exercir la funció de
control financer. Entre les actuacions que s’han de desenvolupar dins d’aquesta funció
estan les que se seleccionen sobre la base d’una anàlisi de riscos.
El 2 de gener de 2018 l’Interventor general de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de l’exercici 2018, del qual es van fer dues addendes, una el 9 de
març de 2018 i l’altra el 14 de junt de 2018. D’acord amb la planificació establerta, les
actuacions a desenvolupar basades en l’anàlisi previ de riscos de l’organisme autònom
BASE – gestió d’ingressos corresponents a l’exercici 2017 han estat les següents:
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Actuacions de control permanent de la tresoreria
Actuacions de control permanent dels ingressos
Actuacions de control permanent de la contractació administrativa
Actuacions de control permanent dels fraccionaments de depesa (corrent i d’inversió)

Els treballs s’han desenvolupat segons la planificació establerta i es va emetre l’informe
inicial el 22 de març de 2019. S’ha de fer esment, no obstant, que tot i que s’han executat
totes les proves incloses en les actuacions respectives, ha estat fora del calendari establert
en el Pla anual de control financer. El fet d’haver hagut d’implantar tots els nous
procediments en matèria de funció interventora per tal d’exercir-la d’acord amb el RD 424
/2017 a partir de l’1 de juliol de 2018 va fer que els treball de control financer es
ressentissin, ja que el personal assignat a realitzar-lo ha hagut de col·laborar amb el
projecte del nou mòdul de funció interventora i control intern.
El resum de les 26 incidències detectades en el decurs dels treballs és el que es mostra en
el quadre següent:
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El 22 de març es va donar trasllat al director de BASE – gestió d’ingressos de l’informe
inicial i es va obrir un termini d’al·legacions, que finalitzava el 8 d’abril. En el període indicat
s’han rebut de l’organisme al·legacions a 18 de les 26 incidències detectades.
De les 18 al·legacions presentades:
2 s’han acceptat i s’ha eliminat la incidència en l’informe definitiu, per la qual cosa, el
número d’incidències passa a ser de 24.
En altres 2 casos, s’han acceptat parcialment les al·legacions efectuades i s’ha
passat a canviar el text de les incidències detectades.
La resta d’al·legacions, 14 en total, no s’han acceptat i es mantenen en l’informe
definitiu.

El detall de les al·legacions presentades, acceptades, acceptades parcialment o no
acceptades és el que es mostra en el quadre següent:
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En conseqüència, el Ple queda assabentat del resultat de l’informe definitiu de les
actuacions de control financer permanent basades en anàlisi de riscos corresponents a l’
exercici 2017 de l’organisme autònom BASE – gestió d’ingressos, d’acord amb el que
estableix l’article 36.1 del RD 424/2017."

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

18. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER PERMANENT BASADES EN L’ANÀLISI PREVI DE RISCOS DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 (PLA DE CONTROL FINANCER
PERMANENT DE L’EXERCICI 2018).
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 definitiu de les actuacions de control financer permanent
basades en l’anàlisi previ de riscos de la Corporació corresponent a l’exercici 2017 (Pla de
control financer permanent de l’exercici 2018), que és com segueix:
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"El títol III del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local, estableix com s’ha d’exercir la funció de
control financer. Entre les actuacions que s’han de desenvolupar dins d’aquesta funció
estan les que se seleccionen sobre la base d’una anàlisi de riscos.
El 2 de gener de 2018 l’Interventor general de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de l’exercici 2018, del qual es van fer dues addendes, una el 9 de
març de 2018 i l’altra el 14 de junt de 2018. D’acord amb la planificació establerta, les
actuacions a desenvolupar basades en l’anàlisi previ de riscos de la Corporació
corresponents a l’exercici 2017 han estat les següents:
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Actuacions de control permanent: verificació de la documentació de suport de la
documentació comptable
Actuacions de control permanent de la tresoreria
Actuacions de control permanent dels ingressos
Actuacions de control permanent de la contractació administrativa
Actuacions de control permanent dels fraccionaments de depesa (corrent i d’inversió)

Els treballs s’han desenvolupat segons la planificació establerta i es va emetre l’informe
inicial l’1 d’abril de 2019. S’ha de fer esment, no obstant, que tot i que s’han executat totes
les proves incloses en les actuacions respectives, ha estat fora del calendari establert en el
Pla anual de control financer. El fet d’haver hagut d’implantar tots els nous procediments en
matèria de funció interventora per tal d’exercir-la d’acord amb el RD 424/2017 a partir de l’1
de juliol de 2018 va fer que els treball de control financer es ressentissin, ja que el personal
assignat a realitzar-lo ha hagut de col·laborar amb el projecte del nou mòdul de funció
interventora i control intern.
El resum de les 65 incidències detectades en el decurs dels treballs és el que es mostra en
el quadre següent:
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El 29 de març es va donar trasllat als coordinadors d’àrea de l’informe inicial i es va obrir un
termini d’al·legacions, que finalitzava el 8 d’abril. En el període indicat s’han rebut
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al·legacions per part de les àrees a 18 de les 65 incidències detectades (s’han rebut unes
al·legacions fora del termini establert per part de la Secció d’Ingressos i BOP que no han
pogut valorar-se per manca de temps).
De les 18 al·legacions presentades:
2 s’han acceptat i s’ha eliminat la incidència en l’informe definitiu, per la qual cosa, el
número d’incidències passa a ser de 63.
En altres 3 casos, s’han acceptat parcialment les al·legacions efectuades i s’ha
passat a canviar el text de les incidències detectades.
La resta d’al·legacions, 13 en total, no s’han acceptat i es mantenen en l’informe
definitiu.
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El detall de les al·legacions presentades, acceptades, acceptades parcialment o no
acceptades és el que es mostra en el quadre següent:
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En conseqüència, el Ple queda assabentat del resultat de l’informe definitiu de les
actuacions de control financer permanent basades en anàlisi de riscos corresponents a l’
exercici 2017 de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 36.1 del RD 424/2017."
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

19. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DE LA
CORPORACIÓ, 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:
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Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

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.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost i la modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació
de romanents de crèdit, es va proposar al ple l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2
de la Corporació 2019, per un import total de 11.978.769,19 €. Després d’aquesta
modificació resulta un romanent de tresoreria de lliure disposició de 22.534.491,75€.
S'ha detectat la necessitat de canvi de denominació en la següent aplicació pressupostària
del pressupost de 2019 que implica un canvi en la codificació del programa, quedant de la
següent manera:
Aplicació pressupostària actual
3020-4910-60900-01

Nova aplicació pressupostària
3020-453-60900-01

Denominació actual
Instal·lació de conduccions per desplegament de fibra òptica

Nova denominació
Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

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.
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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.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 3 del Pressupost de la Corporació per
al present exercici del 2019 amb un increment pressupostari de 22.388.850,17€, segons es
detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2019
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APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

Crèdit
extraordinari

1010-161-76205-01

Abastament aigua municipis Conca de Barberà

1010-454-76223-01

SN Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Condicionament camí de
servei TV-3404

40.000,00

1010-942-76226-01

SN Ajuntament de Vilaplana. Millores de serveis zona urbana de T704

30.000,00

1200-311-48183-01

SN Associació Provincial de Laringectomitzats. Campanya de
sensibilització social

8.000,00

1200-311-78925-01

SN Associació Alzheimer Terres de l'Ebre. Projecte Recotec

6.000,00

2010-231-78033-01

SN Associació APASA. Millores Centre d'Educació Especial l'Àngel

2010-231-78045-01

SN Fundació La Muntanyeta. Equipaments

2010-323-76222-01

SN Ajuntament de Freginals. Llar d'infants municipal

25.000,00

2010-333-76229-01

SN Ajuntament del Molar. Projecte museístic Edifici Mina Linda
Mariquita

30.000,00

2010-333-76281-01

SN Ajuntament del Pla de Santa Maria. Remodelació edifici per
entitats

30.000,00

2010-334-48111-01

Premis i beques

18.000,00

2010-334-48215-01

SN Associació Santa Teca. Activitats a Sant Miquel d'Escornalbou

10.000,00

2010-334-48216-01

SN Patronat de la Passió d'Ulldecona. Edició llibre 65 anys

2010-334-78044-01

SN F. Preservació Patrimoni Ferroviari Industrial. Posada en marxa
tren turístic

30.000,00

2010-336-76276-01

SN Ajuntament de Masdenverge. Restauració Mas de St Pau

30.000,00

2010-336-78041-01

Conveni Diputació, Arquebisbat i Ajuntament de l'Espluga de
Francolí. Millores Església de Sant Miquel

35.000,00

2010-336-78042-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Reparacions Església Natzaret

10.000,00

2010-336-78043-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Millores església St Esteve de Vilaseca

30.000,00

2010-336-78046-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Obres rehabilitació Església de
Sant Joan de Reus

15.000,00

2010-336-78047-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Obres rehabilitació Mare de Déu de
la Serra a Montblanc

10.000,00

2010-337-76257-01

SN Ajuntament del Montmell. Obres d'arranjament Centre Cívic

44.000,00

2010-337-78048-01

SN Centre d'Amics de Reus. Obres de rehabilitació local social

15.000,00

500.000,00

20.000,00
100.000,00

6.000,00
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2010-342-78049-01

SN Club Poliesportiu Les Peces. Millores de les instal·lacions

4.000,00

3020-453-61985-01

Millores carretera TV-7221 i T-722 d'Alcover a A-27 per El Milà

3020-453-61986-01

Carretera T-203 a la TP-2031 al Catllar

500.000,00

4020-920-62702-01

Remodelació instal·lacions elèctriques i clima Palau Diputació

500.000,00

6020-011-9132-01

Amortització extraordinària d'operacions de crèdit

2.800.000,00

15.123.396,98
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Total crèdits extraordinaris

19.969.396,98

Aplicació
pressupostària

Descripció

Suplement de
crèdit

1010-4910-46500-01

SN Consells Comarcals. Implantació ACTIO als municipis

1200-170-76225-01

SN Ajuntament de Deltebre. Adequació parc fluvial

2010-330-78900-01

Ajuts extra per obres a entitats

2010-334-46201-01

Programa d'ajuts per actuacions incloses al catàleg de serveis

2010-336-78036-01

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

10.000,00

2010-920-42190-01

SN UNED. Cursos de formació treballadors administració local

30.000,00

3020-453-60900-01

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

3060-453-62300-01

Adquisició d'eines, útils i petita maquinària

8040-439-48974-01

SN Cambra de Comerç de Tarragona. Projecte Retail Trends

100.000,00
60.000,00
1.050,00
280.000,00

2.000.000,00
200.000,00

Total suplements de crèdit

20.000,00
2.701.050,00

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

Baixa per
anul·lació

2020-320-63200-02

Edificis i altres construccions

3020-454-65010-01

Condicionament camí de servei TV-3404 a St Jaume d'Enveja

241.596,81
40.000,00

Total baixes per anul·lació

Aplicació
pressupostària

Descripció

6020-87000-01

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Resum modificació

RLT

Crèdits despeses

Crèdits extraordinaris

19.969.396,98

Suplements de crèdit

2.701.050,00

Baixa per anul·lació

22.388.850,17

Previsions ingressos

-281.596,81

Romanent de tresoreria
TOTAL

281.596,81

22.388.850,17
22.388.850,17€

22.388.850,17€

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 3, el romanent de tresoreria de lliure
disposició resultant serà de 145.641,58€.
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2. Aprovar el següent canvi de denominació de l’aplicació pressupostària de despesa
aprovada al pressupost 2019 que implica un canvi en la codificació del programa:
Aplicació pressupostària actual
3020-4910-60900-01

Nova aplicació pressupostària
3020-453-60900-01

Denominació actual
Instal·lació de conduccions per desplegament de fibra òptica

Nova denominació
Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa
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3. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la data de publicació
al BOP, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes.

4. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’aprovació serà
definitiva.

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

20. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 I CREACIÓ D'UNA NOVA BASE A LES
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
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 ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

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.
Es proposa la modificació de la Base 9 corresponent a les relacions pressupostàries i
organismes autònoms, detallant la tramitació i comptabilització de les aportacions dels
organismes autònoms i ens dependents.
També, es proposa incloure una nova Base a l’apartat 3.3. “Tramitació de les subvencions”
per tal de detallar el procediment per a la inclusió al pressupost de la Diputació de
Tarragona d’aplicacions pressupostàries i crèdit pressupostari per a l’atorgament de
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subvencions directes i previstes nominativament en el pressupost, de conformitat amb l’art.
22.2.a) de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

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.
- Base d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Base 9 d’execució del pressupost del 2019,
que quedarà redactada de la forma següent:
“BASE 9 Relacions pressupostàries entre la Diputació, organismes autònoms i altres
ens dependents
1. Les aportacions als organismes autònoms de la Diputació que estan previstes en el
Pressupost General de la corporació es consideren crèdits màxims, i es reajustaran en
funció de les seves necessitats de finançament.
S’han d’efectuar els lliuraments que calgui per tal que la tresoreria de l’organisme autònom
pugui atendre sense demora les seves obligacions de pagament.
La justificació d’aquests lliuraments ha de ser la pròpia comptabilitat de l’organisme
autònom.
Tanmateix, s’estableix el criteri de centralització de les disponibilitats de tresoreria a la caixa
de la corporació per tal d’optimitzar la gestió d’aquests recursos en les millors condicions
possibles de mercat.
2. Tramitació de les aportacions de la Diputació de Tarragona per al finançament dels
seus organismes autònoms i altres ens dependents.
La competència per a realitzar les propostes d’aportació als organismes autònoms i altres
ens dependents de la Diputació de Tarragona previstes al pressupost, ja sigui inicial o
derivat de modificacions degudament aprovades, i sempre amb el límit dels crèdits
disponibles a l’aplicació pressupostària corresponent, serà del Diputat delegat d’Hisenda.
Aquestes propostes podran comprendre tots els crèdits destinats a tal efecte, o només una
part d’aquests. Així mateix, i en cas de ser necessari, podrà realitzar la proposta per la
reducció d’aportacions prèviament acordades i no pagades del mateix exercici.
Les propostes, siguin d’aportació o reducció d’aquestes, seran aprovades per l’òrgan
competent per al reconeixement d’obligacions que, en defecte de delegacions explícites de
la competència, serà el President de la Corporació. Els acords seran traslladats als
organismes autònoms o altres ens dependents als efectes pertinents.
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El ritme i grau de pagament d’aquestes propostes serà competència de la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona, qui d’acord amb les necessitats de fluxos d’efectiu de cada
organisme autònom o altres ens dependent proposarà l’ordenació del pagament total o
parcial d’aquests acords a l’òrgan competent que, en defecte de delegació explícita de la
competència, serà el President de la Corporació. Els acords seran comunicats als
organismes autònoms o a altres ens dependents als efectes pertinents. La Tresoreria de la
Diputació s’encarregarà del seu pagament material.
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3. Tramitació de la recuperació d’aportacions fetes a organismes autònoms o altres
ens dependents sota comptabilitat amb pressupost limitatiu i fetes en exercicis
anteriors per la Diputació de Tarragona (recuperació de superàvits) i tramitació de l’
aplicació de despeses centralitzades en la Corporació a l’ens corresponent.
La competència per a realitzar les propostes de recuperació d’aportacions fetes a
organismes autònoms i altres ens dependents sota comptabilitat amb pressupost limitatiu i
d’aplicació de despeses centralitzades en la Corporació a l’ens corresponent, sempre amb
el límit dels crèdits disponibles a les aplicacions pressupostàries habilitades a tal efecte,
serà del Diputat delegat d’Hisenda. Aquestes propostes podran comprendre tots els crèdits
destinats a tal efecte, o només una part d’aquests. Així mateix, i en cas de ser necessari,
podrà realitzar la proposta per la reducció de recuperació d’aportacions o d’aplicació de
despeses prèviament acordades i no pagades del mateix exercici.
Les propostes, siguin de recuperació d’aportacions o de reducció d’aquestes, seran
aprovades per l’òrgan competent per al reconeixement d’obligacions d’acord amb els
estatuts de cada ens, les bases d’execució del pressupost o normativa complementària que
ho reguli. En defecte d’aquesta normativa, l’òrgan competent serà el President de la
Corporació. Els acords seran traslladats a la Diputació de Tarragona als efectes pertinents.
L’ordenació del pagament serà tramitat per la Tresoreria de cada ens d’acord amb el seu
pla de disposició de fons, sent d’execució immediata si no s’estableix explícitament el
contrari en l’acord, donat que l’objecte d’aquests acords és diferent al de cobrir necessitats
de tresoreria.
4. Comptabilització
Els acords per al reconeixement d’obligacions en matèria de relacions pressupostàries es
comptabilitzaran en documents ADO.
Les ordres de pagament es comptabilitzaran mitjançant els documents P corresponents, ja
siguin d’exercici corrent o de pressupostos d’exercicis tancats.
Els acords per a la reducció d’obligacions reconegudes en matèria de relacions
pressupostàries es comptabilitzaran mitjançant un document ADO/.
En la comptabilitat receptora de fons derivats de relacions el trasllat de l’acord de l’aportació
es veurà reflectit amb un document RD, mentre que els acords de reducció donaran com a
resultat un document RD/.”

Segon. Incloure una nova Base (Base 45.bis) en l’apartat 3.3. “Tramitació de les
subvencions” quedant redactada de la forma següent:
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“BASE 45.bis Procediment per a la inclusió al pressupost de la Diputació de
Tarragona d’aplicacions pressupostàries i crèdit pressupostari per a l’atorgament de
subvencions directes i previstes nominativament en el pressupost, de conformitat
amb l’art 22.2.a) de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
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Un dels instruments adients per al desplegament eficient de les competències de la
Diputació de Tarragona és la inclusió i aprovació de subvencions directes i de subvencions
previstes nominativament dins del pressupost anual corporatiu i de les seves modificacions,
en exercici de les competències per a l’atorgament de subvencions que té atribuïdes tant
per la legislació de subvencions en l’art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, com per la de Règim
Local en l’art. 36 de la Llei 7/1985.
En aquest sentit, cal establir un procediment que serveixi per a la seva inclusió en el
pressupost tant de la corporació com dels seus OOAA que en tinguin atribuïda la
competència, i la determinació dels crèdits pressupostaris que nodriran les aplicacions
pressupostàries que posteriorment han de servir per a l’atorgament de les corresponents
subvencions directes, determinar com cal preveure-les i establir el procediment que
contribueixi a fomentar l’augment de la seva eficiència, tant en la seva tramitació
administrativa com en el seu impacte pressupostari i social, així com en procurar una millor
normalització procedimental.
L’abast d’aquest procediment comprèn la totalitat de subvencions directes i les previstes
nominativament, tant al pressupost inicial de la Diputació i dels seus organismes autònoms
com les que s’incorporen mitjançant la via de les diferents modificacions de crèdit que s’
aproven en el decurs de cada exercici pressupostari.
A aquest fi resulta imprescindible i necessari, primer, donar compliment als principis
reguladors de les subvencions atorgades per la corporació i els seus organismes
autònoms, en particular els d’igualtat, objectivitat i proporcionalitat, cercant la seva
consecució en la màxima mesura possible, de forma que tots els sol·licitants segueixin el
mateix procediment, lliurin la mateixa documentació i tinguin accés a les mateixes
oportunitats i imports i, segon, posar de manifest les motivacions que garanteixin el
compliment de les finalitats d'interès públic o social que les han de motivar necessàriament.
Respecte de la inclusió d’aplicacions pressupostàries en el pressupost corporatiu o dels
organismes autònoms:
a. El criteri bàsic per a la determinació de crèdits pressupostaris de les subvencions
directes i previstes nominativament en el pressupost és el de l’excepcionalitat, és a
dir, les sol·licituds de subvencions de qualsevol mena s’ha d’encabir de manera
prioritària en una convocatòria pública de concurrència competitiva, per tal de reduir
d’aquesta manera les sol·licituds que puguin ser susceptibles de ser concedides de
manera directa.
b. Quan existeixin convocatòries públiques que puguin atendre els mateixos objectes i
finalitats que les subvencions que es preveuen concedir de forma directa, caldrà
motivar molt precisament les causes que justifiquin que l’atorgament d’aquesta
subvenció no es pot incorporar a una de les convocatòries públiques realitzades per
la pròpia Diputació. Els motius d’insuficiència del seu import hauran de ser estudiats i
resolts, prioritàriament, en el marc de les bases públiques, no per la via del
tractament singular.
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c. En cap cas es podrà concedir una subvenció directa per a una finalitat que estigui
coberta mitjançant una convocatòria pública singular tramitada en règim de
concurrència competitiva, quan el beneficiari no hagi presentat la seva sol·licitud en l’
esmentada convocatòria o ho hagi fet fóra de termini.

1. Respecte dels requisits que són necessaris per avaluar el finançament:
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Per tal de garantir el compliment dels principis previstos a l’art 8 de la Llei 38/2003 General
de Subvencions i en particular dels principis d’igualtat, concurrència i objectivitat, facilitant a
tots els sol·licitants el mateix procediment, lliurant la mateixa documentació i accedint a les
mateixes oportunitats i imports, cal establir els elements essencials que haurà de contenir
una sol·licitud de subvenció nominativa, per tal de facilitar la cumplimentació per part del
sol·licitant i la seva valoració per part dels serveis corporatius competents.
Aquests elements essencials són els que es determinen en el document “Informació
requerida en cas d’una subvenció directa”, disponible a la Intradt / Comunicacions / Sistema
de Gestió. Aquest document recull les dades identificatives, les dades de l’actuació que es
vol realitzar, la memòria explicativa de l’actuació, la motivació, les dades econòmiques de l’
actuació, l’import sol·licitat i el calendari de l’actuació i detall de tasques o activitats.
2. Respecte del procediment de tramitació:
El procediment per determinar els crèdits pressupostaris que serviran per atorgar
subvencions directes i previstes nominativament en el pressupost és el que ve determinat
al Servei de “Suport al sistema de gestió” de la Cartera de Serveis “Transparència i bon
govern”. En concret, el procediment és el de “Valoració per la tramitació de peticions de
subvencions directes”.
3. Respecte dels criteris d’atorgament i determinació del crèdit pressupostari a assignar a la
petició:

a. El responsable administratiu o polític que proposi la incorporació al pressupost de
crèdit pressupostari per a una subvenció directa haurà de tenir en compte que, per
tal d’atendre el principi d’igualtat, no discriminació i objectivitat, haurà de valorar el
següent:
- Davant de situacions anàlogues, l’import que es proposi atorgar ha de ser idèntic
o substancialment semblant per a tots els beneficiaris, en termes del % de la
subvenció respecte al total del cost de l’activitat o projecte.
- Graduar la importància de concedir una subvenció segons l’impacte de l’objecte
de la subvenció, en relació amb les competències que la Diputació de Tarragona té
encomanades.
Objectivar l’import a concedir mitjançant uns barems equitatius per a tots els
sol·licitants.

b. Les peticions de subvencions directes i previstes nominativament en el pressupost
han de contribuir a acreditar que la seva inclusió en un exercici determinat respon a
la possibilitat versemblant o al compromís d’execució en terminis no dilatats, i en tot
cas dins l’exercici pressupostari en el que es produeix la inclusió al pressupost o
amb la programació plurianual adient, cosa que implica que els projectes que es
proposin finançar estiguin suficientment madurs, i així evitar la inclusió en el
pressupost de projectes que possiblement s’allargarien en el temps i que s’haurien d’
acabar incorporant a pressuposts posteriors, amb els coneguts efectes
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distorsionadors sobre el compliment d’estabilitat, la regla de despesa i la ineficiència
en l’assignació d’aquests recursos públics.
c. En la valoració de la proposta caldrà tenir en compte la participació econòmica d’
altres administracions en el seu finançament, molt especialment la de l’Ajuntament
on es porti a terme l’activitat o inversió.
d. A més, davant una previsió d’ingressos que pugui ser superior a les despeses, s’
haurà de tenir en compte la determinació de les fonts de finançament que es
consideraran computables en la imputació dels ingressos i la determinació del
resultat de l’actuació, tal com preveu la circular d’Intervenció núm. 2/2017, o els que l’
acord de concessió ha de determinar singularment, per tal d’evitar subvencionar un
projecte que pugui acabar en un superàvit en el seu finançament, efecte prohibit per l’
art. 19.3 de la Llei 38/2003 de la Llei general de subvencions, i que donaria lloc a la
reducció proporcional de la subvenció.”

Tercer. 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.

Quart. 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.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE BASEGESTIÓ D’INGRESSOS.
Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts de BASE-Gestió d’Ingressos.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva sessió de data 29 d’octubre de 2010, va
aprovar inicialment els nous Estatuts de l’Organisme autònom BASE-Gestió d’ingressos,
esdevenint definitiva la seva aprovació, al no haver-se presentat al·legacions ni
reclamacions dins de termini, i publicant-se aquesta aprovació juntament amb el text
íntegre dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 293, de data
23 de desembre de 2010.
En data 8 d’abril de 2019, el secretari p.d. de BASE-Gestió d’Ingressos ha informat sobre la
necessitat de modificar els Estatuts i ha redactat una proforma dels Estatuts on s’inclouen
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les modificacions proposades que afecten a una part de l’articulat, que consten a l’
expedient i es donen aquí per reproduïdes.
Les modificacions estan adreçades a actualitzar el contingut material d’aquests a les
novetats legislatives en matèria de règim jurídic del sector públic, a l’adequació de la gestió
dels recursos humans al nou escenari derivat del procés de funcionarització del personal de
BASE i a l'harmonització de l’estructura i contingut dels mateixos amb la de l’altre
organisme autònom de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme, a l’objecte de
simplificar i facilitar el seu anàlisi tot respectant les evidents singularitats de cada ens.
L’article 6.2 dels Estatuts de BASE-Gestió d’ingressos determina que correspon al Consell
Rector formular al Ple de la Diputació la proposta de modificació dels Estatuts.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de BASE-Gestió d’Ingressos, que consta
a l’expedient i es dona aquí per reproduïda.
2.- Ordenar l’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de l’anunci
de l’acord d’aprovació inicial de la modificació estatutària, així com la seva exposició al
públic al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Diputació, per un termini de
trenta dies als efectes d’examen i presentació d’al·legacions o suggeriments, que seran
resoltes pel Ple abans de l’aprovació definitiva. En cas de no presentar-se al·legacions
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
Règim de recursos:
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
ÍNDEX
CAPÍTOL I – NATURALESA I FUNCIONS
Article 1.- Naturalesa
Article 2.- Competències i funcions
Article 3.- Règim jurídic
Article 4.- Domicili i àmbit d’actuació
CAPÍTOL II – ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5.- Òrgans de BASE.
SECCIÓ PRIMERA – DEL CONSELL RECTOR
Article 6.- Naturalesa i composició
Article 7.- Atribucions del Consell Rector
Article 8.- Drets inherents a la condició de membre del Consell Rector
Article 9.- Del funcionament i règim d'adopció d'acords
SECCIÓ SEGONA – LA PRESIDENCIA
Article 10.- Naturalesa i designació
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Article 11.- Atribucions de la presidència
SECCIÓ TERCERA – DE LES VICEPRESIDENCIES
Article 12.- Designació
Article 13.- Atribucions de les vicepresidències
SECCIÓ QUARTA – RÈGIM DE LES RESOLUCIONS
Article 14.- Naturalesa i règim de recursos
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CAPÍTOL III –DEL CAP DE L’ORGANISME
Article 15.- Designació
Article 16.- Atribucions del cap de l’Organisme
CAPÍTOL IV – DE LES FUNCIONS DE LA SECRETARIA, LA INTERVENCIÓ I LA
TRESORERIA
Article 17.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
Article 18.- De la Secretaria
Article 19.- De la Intervenció i de la Tresoreria
CAPÍTOL V – DEL PERSONAL DE BASE I DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
Article 20.- Tipologia
Article 21. Gestió dels recursos humans
CAPÍTOL VI – PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC I CONTRACTACIÓ
Article 22.- Patrimoni
Article 23.- Inventari
Article 24.- Recursos econòmics
Article 25.- Règim pressupostari i comptable
Article 26.- Règim contractual
CAPÍTOL VII – TUTELA I FACULTATS DE LA DIPUTACIÓ
Article 27.- Tutela de la Diputació
Article 28.- De la reserva de facultats
Article 29.- De l’exercici directe de la potestat
Article 30.- Del control d’eficàcia
CAPITOL VIII – MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 31.- Modificació
Article 32.- Dissolució i liquidació
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL

CAPÍTOL I. NATURALESA I FUNCIONS
Article 1.- Naturalesa
1. "BASE - Gestió d'Ingressos” (en endavant “BASE”) és un organisme autònom local de la
Diputació de Tarragona amb personalitat i capacitat jurídica pròpia i diferenciada, patrimoni
especial i autonomia econòmica per al compliment de les funcions que li són pròpies.
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2. L'Organisme Autònom s’adscriu a la Presidència de la Diputació. L’adscripció de l’
Organisme es pot modificar per acord del Ple de la Diputació, a fi d’adequar-la a l’
organització corporativa i a l’organigrama funcional vigent.
Article 2.- Competències i funcions
1. L’Organisme Autònom exerceix de forma descentralitzada les competències pròpies de
la Diputació de Tarragona i aquelles que assumeix per delegació, encàrrec de gestió o per
qualsevol altre mecanisme de col·laboració interadministrativa en matèria de gestió,
liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos. Aquestes facultats
s'estenen, en el seu cas, als ingressos de dret privat de les administracions públiques, als
dels ens dependents d’aquestes i a d’altres entitats que gestionen recursos susceptibles de
ser executats mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.
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2. En l’exercici de les seves competències, BASE pot realitzar les funcions següents:

a. La gestió i liquidació de tot tipus de prestacions patrimonials públiques siguin
o no tributàries.
b. La recaptació tant en període voluntari com executiu de tota classe
d'ingressos susceptibles de ser recaptats mitjançant el procediment
administratiu de constrenyiment.
c. La inspecció dels tributs i la comprovació i verificació de la resta de les
prestacions patrimonials gestionades.
d. La informació i assistència als obligats tributaris sobre l’exercici dels seus
drets i obligacions.
e. La recaptació dels recursos que configurin la hisenda de la Diputació de
Tarragona.
f. La realització de quantes activitats connexes o complementàries de les
anteriorment esmentades siguin necessàries per a millorar l'eficàcia de la
seva actuació.

3. Les funcions assenyalades poden realitzar-se, així mateix, en virtut de les diverses
formes d'actuació i relació entre administracions públiques i els seus ens dependents, quan
es tracti d'actuacions de col·laboració, cooperació, encàrrec de gestió i resta d'instruments
habilitats a aquests fins.
4. L’abast d’aquestes funcions es concretarà, en cada cas, en atenció al marc legal vigent,
la normativa pròpia de l’Organisme Autònom, les disponibilitats efectives de recursos
humans, materials i tecnològics i el contingut concret dels acords adoptats entre les entitats
indicades a l’apartat 1 d’aquest article.
Article 3.- Règim jurídic
1. L’Organisme Autònom en la seva actuació administrativa està subjecte a la legislació de
règim local i resta de normativa Europea, estatal i autonòmica que sigui d’aplicació, mentre
que per l’actuació vinculada al desplegament de les seves funcions està subjecte a la
legislació d’hisendes locals, legislació tributària i pressupostària.
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2. L’Organisme Autònom es regeix per aquests Estatuts, l’Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a
la Diputació de Tarragona i la resta de disposicions i instruccions emeses pels òrgans
competents.

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 361D3B71CBA245799F4682928DDD76DB i data d'emissió 04/06/2019 a les 12:03:54

3. En la condició d’ens de dret públic i en l’àmbit de les seves competències, l’Organisme
gaudeix de l’exercici de les potestats i prerrogatives següents:
- Exercir tot tipus d’accions judicials o extrajudicials davant qualsevol jurisdicció o
autoritat.
- Celebrar tot tipus de contractes públics i privats.
- Interpretar, modificar i resoldre els contractes administratius.
- Revisar d’ofici els seus actes i acords.
- Administrar el seu patrimoni, tant el propi com el cedit en ús.
- Investigar, defensar i recuperar d’ofici dels seus béns.
- Exercir la programació o planificació.
- Exercir la potestat tributària i financera.
- Sol·licitar i atorgar subvencions
- Constituir o participar en qualsevol ens, dotat o no de personalitat jurídica, ja sigui
de titularitat pública o privada.
- La potestat sancionadora en relació amb la gestió, la inspecció i la recaptació dels
ingressos delegats.
- La inembargabilitat del seus béns i drets
- Les prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació amb els ingressos
definits a l’article 2.1. d’aquest Estatuts.
- Presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes i acords.
- Execució forçosa dels seus actes i acords.
4. L'Organisme Autònom es regeix sota el principi d'autofinançament pel compliment de les
funcions que li són pròpies. No obstant això, la Diputació de Tarragona pot realitzar les
aportacions extraordinàries que estimi pertinents per a la millor prestació dels serveis.
Article 4.- Domicili i àmbit d’actuació.
1. L’Organisme Autònom té el seu domicili a la ciutat de Tarragona, carrer Pere Martell,
número 2 (edifici Síntesi de la Diputació de Tarragona).
2. Es podrà canviar el domicili per acord del Ple de la Diputació, a proposta del Consell
Rector de l’Organisme Autònom. Així mateix el Consell Rector podrà acordar l’establiment
de les oficines necessàries per a l’exercici de les funcions que li són pròpies.
3. L'àmbit d'actuació de l'Organisme Autònom és el territori on la Diputació de Tarragona
exerceix les seves competències, sens perjudici de les actuacions que en exercici de les
seves potestats pugui dur a terme fora d’aquest àmbit, d’acord amb la normativa i
jurisprudència.
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5.- Òrgans de govern de BASE
L’Organisme disposa dels òrgans de govern següents:
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- El Consell Rector.
- La presidència.
- Les vicepresidències, amb un màxim de dos.
SECCIÓ PRIMERA - DEL CONSELL RECTOR
Article 6.- Naturalesa i composició
1. El Consell Rector és un òrgan col·legiat que desenvolupa les funcions que s'assenyalen
en aquests estatuts sens perjudici de les facultats reservades a la Diputació de Tarragona.
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2. El Consell Rector s’integra pels membres següents:

a. La presidència de l’Organisme, que serà la persona que ocupi la presidència de la
Diputació o un diputat/ada lliurement designat/ada per ell.
b. Els vocals, que seran membres dels grups polítics, en la proporcionalitat
corresponent a la representació corporativa al Ple de la Diputació de Tarragona i
nomenats per aquests, de manera que cadascun dels grups polítics ha d’estar
representat en el Consell Rector com a mínim per un vocal.

3. La vigència del càrrec dels vocals coincidirà amb la vigència del mandat del Ple de la
Diputació de Tarragona que els nomena. No obstant això, els vocals podran cessar en
qualsevol moment a petició pròpia.
4. El Consell Rector està assistit per la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona o funcionaris en qui deleguin, que assistiran a les reunions amb
veu i sense vot.
5. El/la cap de l’Organisme Autònom assisteix a les reunions del Consell Rector amb veu i
sense vot. La resta de personal de BASE podrà assistir, quan sigui requerit en funció de
l'assumpte a tractar.
6. El Consell Rector exercirà les seves funcions d'acord amb el que estableixen els Estatuts
i, en defecte, de conformitat amb la normativa local o de procediment administratiu general
en relació al funcionament dels òrgans col·legiats.
Article 7.- Atribucions del Consell Rector
Corresponen al Consell Rector les atribucions següents:
1. Proposar al ple de la Diputació de Tarragona la modificació dels Estatuts, del Reglament
d'organització i funcionament i, de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció,
comprovació i recaptació dels ingressos.
2. Aprovar les operacions de crèdit, en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg
termini, així com les operacions financeres de cobertura i gestió dels riscs del tipus d’interès
i del tipus de canvi, respectant els tràmits previstos en la normativa reguladora i dins dels
límits establerts per l’òrgan competent de la Diputació.
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3. Proposar al Ple de la Diputació de Tarragona l’aprovació del pressupost de BASE, de les
seves modificacions de conformitat amb el que preveuen les bases d'execució.
4. Proposar al Ple de la Diputació de Tarragona l’aprovació de l’inventari de BASE.
5. Proposar al ple de la Diputació de Tarragona l'aprovació de l’estructura orgànica, l’
aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball que determinarà, entre d’altres, la
forma de provisió dels llocs de treball.
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6. Aprovar, a proposta del president, els criteris per determinar el sistema d'incentius del
personal que presta serveis a BASE d’acord amb les normes que aprovi el Ple de la
Diputació de Tarragona.
7. Actuar com a òrgan de contractació en relació amb els contractes privats i els contractes
d’obres, concessions d’obres, concessions de serveis, de subministraments i de serveis i
contractes administratius especials, no atribuïts al president de BASE, amb subjecció a les
Bases d’Execució del Pressupost i al règim de tutela establert en aquests Estatuts.
8. Dictaminar en l’àmbit de les funcions que li són pròpies sobre les propostes de delegació
de competències efectuades en favor de la Diputació de Tarragona per a la seva elevació
al Ple.
9. Aprovar els instruments jurídics per regular la cooperació, l’actuació o les relacions amb
altres administracions públiques i els seus ens dependents, col·lectius professionals i
entitats públiques o privades, en matèria de desenvolupament, ampliació i millora en la
prestació dels serveis de BASE i que no siguin competència del Ple de la Diputació.
10. En matèria de gestió tributària i recaptació:

a. Conferir l'autorització com a entitat col·laboradora a entitats o organismes diferents
de les entitats de crèdit.
b. Plantejar conflictes de jurisdicció.
c. Autoritzar l’adhesió o el vot favorable a les propostes de conveni en els concursos de
creditors que continguin propostes de quitament o espera.

11. Declarar la nul·litat de ple dret dels actes de l’Organisme, previ dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora, en els supòsits legalment previstos, quan concorrin les causes de
nul·litat previstes a les lleis.
12. Declarar la lesivitat per a l’interès públic dels actes de l’Organisme, en els supòsits
legalment previstos.
13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
14. Aprovar els criteris de concessió de bestretes als ens delegants.
15. Exercir totes aquelles atribucions que, en el marc de les funcions pròpies de l’
Organisme, la legislació atribueix al ple de les entitats locals i no estan expressament
reservades a la Diputació de Tarragona.
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Article 8.- Drets inherents a la condició de membre del Consell Rector.
En compliment de les seves funcions, els membres del Consell Rector:

a. Assisteixen amb veu i vot a les reunions del Consell.
b. Examinen els expedients i antecedents relacionats amb els assumptes compresos
dins l'ordre del dia, amb la finalitat de tenir-ne coneixement abans de la seva
deliberació.
c. Eleven al Consell Rector les mocions i propostes que estimin pertinents relatives a
les competències de BASE.
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d. Sol·liciten qualsevol document/informació de les actuacions realitzades per BASE
en l’exercici de les seves funcions de control.
Article 9.- Del funcionament i règim d'adopció d'acords
1. El Consell Rector es reuneix ordinàriament una vegada al mes, a excepció del mes d’
agost, i extraordinàriament tantes vegades com sigui necessari a petició de la Presidència.
També es pot reunir amb caràcter extraordinari a petició d’almenys una tercera part dels
seus membres. Aquesta petició s’ha de dirigir a la Presidència i ha d’indicar els assumptes
a tractar.
2. Les convocatòries aprovades pel president de l’Organisme Autònom, s’han de notificar
amb una antelació mínima de 2 dies hàbils i han d’incorporar l’ordre del dia a debatre, així
com el lloc i la data de la reunió. S’exceptuen d’aquest termini les sessions extraordinàries i
urgents.
3. El quòrum per a la validesa de la constitució del Consell Rector, en primera convocatòria,
és de la majoria absoluta dels membres. Per a la validesa de la segona convocatòria, que
se celebrarà una hora més tard, serà suficient l’assistència d’un terç dels seus membres,
sense que mai pugui ser inferior a tres. En ambdós casos, haurà d’assistir la presidència i
el secretari o persones que els substitueixin.
4. Els acords del Consell s'han d’adoptar per majoria simple de vots dels assistents, llevat
dels casos en què es requereixi un quòrum especial de majoria. El vot podrà ser afirmatiu o
negatiu. També es podrà fer abstenció de vot.
5. Quan es produeixi un empat, el president decidirà el sentit de l’acord mitjançant el vot de
qualitat.
6. En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts, és d'aplicació la normativa de règim
local o de procediment administratiu general amb relació al funcionament dels òrgans
col·legiats.

SECCIÓ SEGONA. LA PRESIDÈNCIA
Article 10.- Naturalesa i designació
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La presidència és l’òrgan unipersonal que assumeix la màxima representació i direcció de
BASE. Correspon aquest càrrec a la persona que ocupi la presidència de la Diputació de
Tarragona, la qual podrà designar lliurement un altre diputat perquè l’ocupi.
Article 11.- Atribucions de la presidència
En compliment de les seves funcions, correspon a la presidència:
1. Dirigir i representar legalment a BASE.
2. Convocar les reunions del Consell Rector i fixar l'ordre del dia de les sessions.
3. Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat els empats.
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4. Rebre informació del/la cap de l’Organisme sobre l'activitat de BASE.
5. Adoptar les resolucions necessàries per al compliment, desenvolupament i execució dels
acords que adopti el Consell Rector.
6. Proposar al Consell Rector tantes iniciatives com siguin necessàries per al compliment
de les funcions de BASE.
7. Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d'estalvi en entitats de crèdit.
8. En matèria de personal:

a. Ostentar el comandament del personal de BASE, sens perjudici de les
funcions atribuïdes per aquests Estatuts i el Reglament d’organització i
funcionament, en matèria de personal, al president de la Diputació.
b. Proposar al Consell Rector l'aprovació del projecte de plantilla, de la relació
de llocs de treball i les seves modificacions.
c. Aprovar l’assignació individual d’incentius d’acord amb els criteris aprovats
pel Consell Rector, l’assignació de plusos, gratificacions extraordinàries i les
indemnitzacions per serveis.
d. Acordar el nomenament del personal funcionari propi de BASE i la
contractació del personal laboral.
e. Resoldre els processos de provisió de llocs de treball del personal de BASE.
f. Sancionar al personal de BASE per la comissió d’infraccions
administratives, prèvia incoació del corresponent expedient disciplinari.
g. Resoldre les sol·licituds relatives a situacions administratives, les
adscripcions provisionals de llocs i persones i les comissions de servei.

9. Elaborar l'avantprojecte del pressupost de BASE i proposar-ne la liquidació, de
conformitat amb el que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals.
10. Aprovar la proposta del compte de BASE de conformitat amb el que preveu la normativa
reguladora de les hisendes locals.
11. Aprovar la concessió de bestretes a compte dels ingressos a recaptar.
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12. Aprovar la concessió de bestretes de caixa fixa als departaments i a les oficines de que
integren la seva xarxa territorial de BASE.
13. Reconèixer i liquidar les obligacions i ordenar els pagaments de BASE.
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14. En matèria de contractació, actuar com a òrgan de contractació en relació amb els
contractes privats i els contractes d’obres, concessions d’obres, concessions de serveis, de
subministraments i de serveis i contractes administratius especials quan el seu import no
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris de pressupost del primer exercici, ni de la
quantia assenyalada, amb subjecció a les Bases d’Execució del Pressupost i al règim de
tutela establert en aquests Estatuts.
15. Exercir accions judicials i administratives en defensa dels interessos de BASE en les
matèries de la seva competència i, en cas d’urgència, en matèries de la competència d’
altres òrgans, quedant obligat en aquest supòsit a donar compte a aquests òrgans en la
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
16. En matèria de gestió tributària i recaptació:

a. Aprovar els padrons i emetre liquidacions d’ingrés directe dels tributs la gestió dels
quals estigui delegada a la Diputació de Tarragona.
b. Aplicar les exempcions i bonificacions fiscals recollides en la normativa legal i les
que determinen les ordenances fiscals generals dels ajuntaments gestionats.
c. Acordar els terminis d'ingrés en període voluntari dels deutes que s'exigeixen per
rebut.
d. Conferir l'autorització com a entitat col·laboradora a entitats de crèdit.
e. Sol·licitar informació de moviments de comptes en entitats de crèdit.
f. Resoldre terceries.
g. Plantejar terceries de millor dret.
h. Dictar resolucions i autoritzar convenis en procediments concursals, en els casos
no reservats al Consell Rector.
i. Declarar deutors fallits.
j. Declarar crèdits incobrables.
k. Rehabilitar crèdits incobrables.
l. Aprovar l’expedient col·lectiu per a declarar la prescripció.
m. Sol·licitar, si escau, la inscripció en el Registre Mercantil, al full corresponent a
cada empresari o societat, la declaració de fallit.
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17. En matèria d’inspecció de tributs:

a. Aprovar els plans anuals de control tributari i, si és el cas, els plans parcials d’
inspecció i disposar la publicació dels seus criteris generals.
b. Aprovar els models oficials d’actes d’inspecció.
c. Sol·licitar informació de moviments de comptes en entitats de crèdit.
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d. Proposar l’assignació de personal de la Diputació de Tarragona que ocupin llocs
de treball en òrgans amb funcions diferents a la inspecció per realitzar actuacions
inspectores en les quals els seus coneixements tècnics siguin necessaris, amb
assignació puntual i expressa del servei.
e. Dictar els actes i les resolucions en el procediment d’inspecció que no estiguin
assignats a cap altre òrgan, quan respecte d’aquells la normativa estableixi que la
seva proposta o sol·licitud ha de ser efectuada per l’òrgan competent per liquidar.
f. Sol·licitar auxili a l'Autoritat en l’exercici de les funcions inspectores en els supòsits
previstos en la Llei general tributària i en els reglaments que la despleguen i,
especialment, sol·licitar als òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa l’
entrada en domicilis constitucionalment protegits.
g. Assignar, en els casos que disposa la Llei general tributària i el Reglament d’
organització i funcionament de BASE, les funcions d’inspector en cap a funcionaris
de nivell superior.

18. Exercir totes aquelles atribucions que, en el marc de les funcions pròpies de l’
Organisme, la legislació de règim local atribueix al president de la Diputació i no estan
expressament reservades a aquest.
SECCIÓ TERCERA. DE LES VICEPRESIDENCIES
Article 12.- Designació
Les vicepresidències de BASE són designades per la presidència de BASE d'entre els
diputats que componen el Consell Rector.
Article 13.- Atribucions de les vicepresidències
1. Correspon a les vicepresidències de BASE substituir la presidència en aquells supòsits
d'absència, vacant, malaltia o similars, per l’ordre de nomenament.
2. La presidència pot delegar en les vicepresidències totes o part de les facultats que té
atribuïdes en aquests Estatuts, i que siguin delegables.
SECCIÓ QUARTA. REGIM DE LES RESOLUCIONS
Article 14.- Naturalesa i règim de recursos.
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1. Els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic locals esgoten la via
administrativa. Contra aquests, els interessats podran interposar el recurs de reposició
preceptiu.
2. Els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos no locals esgoten la via administrativa.
Contra aquests, els interessats podran interposar el recurs de reposició potestatiu.
3. Totes les resolucions i acords diferents dels anteriors i que no siguin merament de tràmit
esgoten la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar el recurs
potestatiu de reposició.
CAPÍTOL III. DEL CAP DE L’ORGANISME
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Article 15.- Naturalesa i designació
El/la cap de l’Organisme exerceix la direcció de la gestió administrativa de BASE. La
provisió del lloc es realitzarà, en els termes que determini la relació de llocs de treball entre
funcionaris de carrera del grup A1 de qualsevol Administració Pública o funcionaris d’
Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, categoria superior.
Article 16.- Atribucions del cap de l’Organisme
Correspon al cap de l’Organisme l’exercici de les atribucions següents:
1. Impulsar, organitzar, coordinar i supervisar l'activitat de les unitats i departaments de
BASE.
2. Seguiment, execució i compliment dels actes administratius dictats en l'exercici de les
potestats públiques que exerceix BASE.
3. En matèria de personal:

a. Proposar les adscripcions provisionals de llocs i persones, les comissions de serveis
i les convocatòries de borses de treball.
b. Proposar la contractació i el nomenament temporal de personal.
c. Proposar l'assignació de plusos, gratificacions extraordinàries, indemnitzacions per
serveis i pagament de despeses.
d. Proposar el pagament de les indemnitzacions per desplaçament i despeses
derivades de la realització de serveis.
e. Formular les propostes necessàries pel compliment de les funcions de BASE, així
com les que es puguin derivar de la gestió de RH.

4. En matèria d’inspecció de tributs:
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a. Exercir les funcions assignades a l’inspector en cap, quan no hi hagi cap
inspector en cap que pugui actuar, ja sigui per absència, vacances, malaltia,
llicència, incompatibilitat o quan, si només hi ha un inspector en cap, aquest
realitzi directament actuacions inspectores.
b. Autoritzar l’entrada del personal inspector a les finques, locals de negoci i
altres establiments o llocs on es desenvolupin activitats o explotacions
sotmeses a gravamen, hi hagi béns subjectes a tributació, es produeixin fets
imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o hi hagi alguna
prova d’aquests, sempre que no constitueixi el domicili constitucionalment
protegit.
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5. Executar i fer complir els acords dels òrgans de govern de BASE i les instruccions del
servei que a aquest efecte dictin els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional en
l'àmbit de les seves competències
6. Elaborar i elevar a la consideració del Consell Rector la memòria anual de gestió de
BASE.
7. Col·laborar amb el president en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia de les sessions
del Consell Rector.
8. Informar al president i al Consell Rector de tots els assumptes que li sol•licitin.
9. Sol·licitar protecció i auxili a les autoritats públiques competents per al correcte exercici
de les funcions recaptatòries.
10. Totes aquelles atribucions que li siguin assignades pel president de BASE.
CAPÍTOL IV. DE LES FUNCIONS DE LA SECRETARIA, LA INTERVENCIÓ I LA
TRESORERIA
Article 17.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
1. L'exercici de les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de BASE corresponen
als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional de la plantilla de la Diputació de
Tarragona que en siguin titulars, en l’exercici de les competències que la normativa els
atribueix.
2. Les funcions reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional poden ser
delegades, per resolució del president i prèvia proposta de la Secretaria, de la Intervenció
o de la Tresoreria, a funcionaris de BASE o a funcionaris de la Diputació de Tarragona,
perquè exerceixin les esmentades funcions per delegació dels seus respectius titulars.
Article 18.- De la Secretaria
1. Correspon a la Secretaria de BASE la funció de fe pública i l’assessorament legal
preceptiu en els termes del règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional.
2. La Secretaria ha d’assistir a totes les sessions del Consell Rector de les quals n’ha d’
aixecar acta.
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Article 19.- De la Intervenció i la Tresoreria
1. Correspon a la Intervenció de BASE la funció de control i fiscalització interna de la gestió
econòmica, financera i pressupostaria i, la funció de comptabilitat en els termes del règim
jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
2. Correspon a la Tresoreria de BASE la funció de tresoreria i aquelles que siguin
necessàries en relació amb la gestió d’ingressos i recaptació per al correcte exercici de les
competències i funcions de BASE, en els termes del règim jurídic dels funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional.
CAPÍTOL V. DEL PERSONAL DE BASE I DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
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Article 20.- Personal de BASE
El personal que presta serveis a BASE està format per funcionaris de carrera, propis de
BASE o adscrits per la Diputació, i personal laboral.
Article 21.- Gestió dels recursos humans
Correspon a l'Àrea encarregada dels recursos humans de la Diputació la coordinació i
supervisió de la gestió de recursos humans de l'organisme.
CAPÍTOL VI. PATRIMONI, RÈGIM ECONÒMIC I CONTRACTACIÓ
Article 22.- Patrimoni
1. El patrimoni de BASE és constituït pel conjunt de béns i drets adscrits per la Diputació de
Tarragona i els adquirits per BASE sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició.
2. Els béns adscrits o cedits en ús per la Diputació de Tarragona no s’integren en el
patrimoni de BASE i conserven la seva qualificació jurídica originària. BASE exerceix,
respecte a aquest béns, les facultats d’administració que contempla la conservació, el
manteniment i la utilització.
Article 23.- Inventari
1. BASE mantindrà actualitzat un inventari de béns i drets, tant dels propis com dels
adscrits, als efectes de la seva incorporació a l’inventari general de la Diputació de
Tarragona.
2. El règim serà l’establert a la legislació sobre patrimoni de les administracions públiques.
Article 24.- Recursos econòmics
Els recursos econòmics de BASE són els següents:

a. Les compensacions econòmiques que rep BASE derivades de la prestació dels seus
serveis.
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b. Les transferències, aportacions i bestretes que, en el seu cas, la Diputació acordi per
la correcta prestació dels serveis.
c. Les subvencions i aportacions d'entitats privades.
d. Els ingressos procedents del seu patrimoni i qualssevol altres de dret privat.
e. Els procedents d'operacions de crèdits.
f. Qualsevol altre recurs que pugui ser legalment atribuït.

Article 25.- Règim pressupostari i comptable
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El règim pressupostari, econòmic financer, comptabilitat, intervenció, control financer i
control d’eficàcia de BASE es realitzarà d’acord amb la normativa sobre les Hisendes
Locals.
Article 26.- Règim contractual.
1. L'Organisme ajustarà la seva activitat contractual a les previsions contingudes a la
normativa de contractes del sector públic.
2. L'Organisme podrà adquirir béns i alienar els que configuren el seu patrimoni, en
compliment de les necessitats de l'Organisme i sempre que actuï en l'exercici de les seves
competències especifiques.
CAPÍTOL VII . TUTELA I FACULTATS DE LA DIPUTACIÓ
Article 27.- La tutela de la Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona exerceix la potestat de tutela de BASE mitjançant la reserva de
facultats, l’exercici directe d’aquesta potestat o establint mecanismes de control d’eficàcia.
Article 28.- De la reserva de facultats
1. Correspon al ple de la Diputació l’adopció dels acords relatius a les matèries següents:

a. L’aprovació i la modificació dels Estatuts, del Reglament d'organització i
funcionament de BASE i de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció,
comprovació i recaptació dels ingressos.
b. L’aprovació i modificació del pressupost anual, l’aprovació dels comptes i l'inventari
de béns.
c. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
d. L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, així com els
acords i convenis col·lectius amb el personal.
e. La resolució de les sol·licituds de compatibilitat.
f. Aquelles competències que hagin de correspondre al Ple de la Diputació perquè la
seva aprovació exigeix una majoria especial.
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2. Correspon al president de la Diputació, l’adopció dels acords relatius a les matèries
següents:

a. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple de la Diputació de Tarragona; aprovar les bases per a la selecció del
personal i per als concursos de provisió de llocs i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
b. Aprovar les despeses de formació del personal de BASE i autoritzar el seu pagament.
c. Aprovar la liquidació del Pressupost.
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Article 29.- De l’exercici directe de la potestat
1. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat de
criteris entre tots els ens descentralitzats, així com per eficàcia procedimental, el Ple de la
Diputació de Tarragona pot adoptar tots aquells acords que consideri oportuns per
harmonitzar l'actuació administrativa de BASE.
2. El president de la Diputació de Tarragona podrà suspendre els acords de BASE quan
constitueixin una infracció manifesta de les lleis o per qualsevol altra causa que atempti
greument contra els interessos de la Diputació. Així mateix podrà assumir, en qualsevol
moment a iniciativa pròpia les competències atribuïdes a l’Organisme Autònom per raons d’
urgència o necessitat en relació amb l’interès públic
3. Sens perjudici de la competència del òrgans de contractació per l’adjudicació dels
contractes, correspon al president de la Diputació de Tarragona autoritzar amb caràcter
previ a la seva licitació els contractes privats, els contractes administratius d’obres, de
subministrament i de serveis quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost de l’Organisme Autònom.
Article 30.- Del control d’eficàcia
BASE està sotmès al control d'eficàcia que exerceix el president de la Diputació de
Tarragona. Sens perjudici de l’anterior i en compliment de la legislació vigent, també seran
d’aplicació els controls específics següents:

a. De la Intervenció amb la finalitat de comprovar el grau de compliment dels objectius i
l'adequada utilització dels recursos assignats, de conformitat amb la normativa que
reguli la funció de control financer.
b. De l’Àrea de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona, amb la finalitat d’
avaluar l'evolució de les despeses de personal.

CAPÍTOL VIII. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 31.- Modificació
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L'aprovació de les propostes de modificació d'aquests Estatuts, per a sotmetre-les a la
consideració del Ple de la Diputació, requereix el vot favorable de la majoria absoluta legal
dels membres del Consell Rector.
Article 32.- Dissolució i liquidació
1. L’Organisme té una durada indefinida en l’exercici de les competències en el marc de les
seves funcions.
2. No obstant això, l’Organisme podrà ser dissolt per acord del Ple de la Diputació de
Tarragona, motivat per qualsevol de les causes següents:

a. Quan es consideri convenient gestionar les competències de la Diputació de
Tarragona amb una altra modalitat organitzativa.
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b. Per impossibilitat legal o material de realitzar les funcions que li són pròpies.

3. En qualsevol supòsit d'extinció, s’iniciarà la liquidació que tindrà lloc per cessió i
integració global, de tot l’actiu i el passiu de l’organisme en el de la Diputació de Tarragona
que el succeirà universalment en tots els drets i obligacions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no estigui expressament regulat en aquests Estatuts, és d'aplicació la
normativa de règim local i, supletòriament, les normes que configuren el règim jurídic dels
organismes autònoms.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s'oposin a allò que
estableixen aquests Estatuts.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquests Estatuts un cop aprovats definitivament entren en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el BOP, sens perjudici del previst a l'article 26.2 b) d'aquests Estatuts que
entrarà en vigor quan els crèdits pressupostaris destinats a la formació del personal
estiguin integrats en la corresponent aplicació pressupostària del pressupost de la
Diputació de Tarragona.

22. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU D’ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN
LA MODALITAT DE CÀNONS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES DE L’
AJUNTAMENT DEL VENDRELL.
Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de cànons de
concessions administratives de l’Ajuntament del Vendrell.
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De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
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Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

L’Ajuntament del Vendrell ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que va
tenir lloc el 26 de març de 2019, relatiu a la delegació de facultats en matèria de recaptació
en període executiu d’altres ingressos de dret públic (cànon concessió 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).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament del Vendrell varen formalitzar, en data 14 d’agost
de 2008, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 8 d’abril de 2019, és favorable a l’
acceptació de la delegació de facultats de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament del Vendrell a favor
de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 26 de març de
2019, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres
ingressos de dret públic en la modalitat de cànon de concessió administrativa.
Segon: Aprovar i incorporar al present dictamen, com annex 1, l’annex del conveni
esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions vigents incorporant les noves
delegacions.
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.
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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
DEL VENDRELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXES:
1. Taxa d’ocupació de domini públic per guals
2. Taxa d’escombraries

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.
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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
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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 L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES i PREUS PÚBLICS
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- MULTES I SANCIONS
- ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC:

1. Execucions subsidiàries
2. Costes judicials
3. Cànons concessions administratives

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels següents ingressos de dret públic:
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- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’
Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que
es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’
inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.”

23. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE DIVERSOS CONCEPTES, DE L’
ESPECIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS I DE LA
REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA GESTIÓ TRIBUTÀRIA,
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE DIVERSOS CONCEPTES DE L’AJUNTAMENT DE VILASECA.
Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període executiu de diversos conceptes, de l’especificació de les delegacions de les
taxes i preus públics i de la revocació de la delegació de facultats en matèria gestió
tributària, recaptació i inspecció de diversos conceptes de l’Ajuntament de Vila-seca.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Vila-seca ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que va
tenir lloc el 29 de març de 2019, relatiu a la delegació de facultats en matèria de recaptació
en període executiu de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (liquidacions
inicials i finals), de les taxes i preus públics del Patronat de Música i dels establiments
docents municipals, de les liquidacions dels cànons per concessions administratives i de les
multes i sancions administratives, l’especificació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari i en període executiu de les taxes i preus públics i la
revocació de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària i de la recaptació en
període voluntari de les autoliquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana i de la recaptació en període voluntari, en període executiu i
la inspecció de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
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explotadores de serveis de telefonia mòbil, 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 Vila-seca varen formalitzar, en data 4 d’abril de
2006, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 5 d’abril de 2019, és favorable a l’
acceptació de la delegació, l’especificació i la revocació de facultats de l’esmentat
Ajuntament.
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Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament de Vila-seca a
favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 29 de març
de 2019, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu:
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (liquidacions inicials i finals)
2. Taxes i preus públics del Patronat de Música i dels establiments docents
municipals
3. Liquidacions dels cànons per concessions administratives.
4. Multes i sancions administratives

Segon: Acceptar l’especificació, tal com consta al certificat de l’acord del 29 de març de
2019 indicat en la part expositiva, de la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Vila-seca a favor de la Diputació de Tarragona, acordades de forma genèrica al seu Ple
del dia 27 de gener de 2006:
a) Especificació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari i en període executiu de les següents taxes de l’Ajuntament:
1. Taxa de recollida d’escombraries, tant particulars com de locals comercials
(rebuts per padró)
2. Taxa d’ocupació del domini públic amb guals (rebuts per padró)
3. Taxa del cementiri (rebuts per padró)
4. Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat municipal
(rebuts per padró)
5. Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat d’encants
(rebuts per padró)

b) Especificació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període
executiu de les següents taxes i preus públics de l’Ajuntament:
1. Taxa de recollida d’escombraries, tant particulars com de locals comercials
(liquidacions d’alta)
2. Taxa d’ocupació del domini públic amb guals (liquidacions d’alta)
3. Taxa de cementiri (liquidacions d’alta)
4.
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4. Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat municipal
(liquidacions d’alta)
5. Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat d’encants
(liquidacions d’alta)
6. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i
pertorbin greument la circulació en la via pública
7. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial domini públic:
a) Ocupacions a les platges
b) Taules i cadires
c) Ocupacions amb instal·lacions, parades o materials
8. Taxa per l’expedició de documents administratius
9. Taxa per llicencia d’auto-taxi i vehicles de lloguer
10. Taxa per llicències urbanístiques
11. Taxa per llicències d’obertura d’establiments
12. Taxa de la llar d’infants
13. Preu públic per tallers, casals i activitats de joventut
14. Preu públic per utilització Auditori i Conservatori de Música
15. Preu públic per al transport adaptat de persones amb disminució als centres
ocupacionals

Tercer: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de l’Ajuntament de Vila-seca
a favor de la Diputació de Tarragona, tal com consta al certificat de l’acord del 29 de març
de 2019 indicat en la part expositiva:
a) Revocació de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària i de la
recaptació en període voluntari de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 31 d’octubre de 1997 i acceptada pel Ple de la Diputació de Tarragona
del 19 de desembre de 1997.
b) Revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari, en període executiu i la inspecció de la Taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil,
delegació adoptada per acord del ple municipal del 30 d’octubre de 2009 i acceptada
pel Ple de la Diputació de Tarragona del 26 de febrer de 2010.
Quart: Aprovar i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del conveni esmentat a
la part expositiva, on consten les delegacions vigents incorporant les noves delegacions,
especificacions i revocacions.
Cinquè: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2022 prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre
anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar
sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima
de tres mesos.
Sisè: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis i la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’
Ingressos.
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Setè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’
article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos aplicarà les
disposicions contingudes als Estatuts, Reglament d'organització i funcionament i
Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de l’
Organisme i la resta de disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que
els siguin d’aplicació.
Novè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a signar l’Annex I
del conveni de delegació.
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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 VILA-SECA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributaria dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI
PÚBLIC PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS D’
INTERÈS GENERAL
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (liquidacions)
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- TAXES I PREU PÚBLICS (gestionats per padró)

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

Taxa de recollida d’escombraries, tant particulars com de locals comercials
Taxa d’ocupació del domini públic amb guals
Taxa del cementiri
Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat municipal
Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat d’encants
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial domini públic per
empreses subministradores de serveis públics d’interès general
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’
ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (liquidacions i autoliquidacions)
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Liquidacions
inicials i finals)
- TAXES I PREU PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT:

1. Taxa de recollida d’escombraries, tant particulars com de locals comercials
(rebuts de padró i per les liquidacions d’alta)
2. Taxa d’ocupació del domini públic amb guals (per als rebuts de padró i per les
liquidacions d’alta)
3. Taxa del cementiri (per als rebuts de padró i per les liquidacions d’alta)
4. Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat municipal
(per als rebuts de padró i per les liquidacions d’alta)
5. Taxa per ocupació del domini públic amb les parades del mercat d’encants
(per als rebuts de padró i per les liquidacions d’alta)
6. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i
pertorbin greument la circulació en la via pública
7. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial domini públic:
a) Ocupacions a les platges
b) Taules i cadires (liquidacions d’alta)
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c) Ocupacions amb instal•lacions, parades o materials
d) Utilització privativa o aprofitament especial domini públic per
empreses subministradores de serveis públics d’interès general
8. Taxa per l’expedició de documents administratius
9. Taxa per llicencia d’auto-taxi i vehicles de lloguer
10. Taxa per llicències urbanístiques
11. Taxa per llicències d’obertura d’establiments
12. Taxa per la llar d’infants
13. Taxes i preus públics del Patronat de Música i dels establiments docents
municipals
14. Preu públic per tallers, casals, i activitats de joventut
15. Preu públic per utilització auditori i conservatori musica
16. Preu públic per al transport adaptat de persones amb disminució als centres
ocupacionals
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- MULTES I SANCIONS ADMINISTRATIVES DE L’AJUNTAMENT
- LIQUIDACIONS DELS CÀNONS PER CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI
PÚBLIC. EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS D’INTERÈS
GENERAL
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
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b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’
Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’
inspecció
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.”
24. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU D’ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN
CONCEPTE DE QUOTES PENDENTS D’UN CONVENI URBANÍSTIC DE L’AJUNTAMENT
DE VINYOLS I ELS ARCS.
Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període executiu d’altres ingressos de dret públic en concepte de quotes pendents d’
un conveni urbanístic de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Vinyols i els Arcs ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament
que va tenir lloc l’1 d’abril de 2019, relatiu a la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en concepte de quotes
pendents d’un conveni urbanístic, 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 Vinyols i els Arcs varen formalitzar, en data 28
de juliol de 2006, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 2 d’abril 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 Vinyols i els
Arcs a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 1 d’
abril de 2019, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres
ingressos de dret públic en concepte de quotes pendents d’un conveni urbanístic.
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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.
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.
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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 VINYOLS I ELS ARCS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributaria dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
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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

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 361D3B71CBA245799F4682928DDD76DB i data d'emissió 04/06/2019 a les 12:03:54

Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES:

1. Taxa de recollida d’escombraries
2. Taxa per guals i reserves a la via pública
3. Taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local

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

1. Taxa de recollida d’escombraries
2. Taxa per guals i reserves a la via pública
3. Taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local
4.
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4.
5.
6.
7.

Taxa per llicències d’obertura d’establiments
Taxa per llicències de primera ocupació d’edificis
Taxa per retirada de vehicles de la via pública
Taxa per la llar d’infants

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- MULTES I SANCIONS
- ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN CONCEPTE DE QUOTES
PENDENTS D’UN CONVENI URBANÍSTIC
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’
Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’
inspecció.
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h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.”
ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME
25. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT
DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
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De conformitat amb l'acord del Consell Rector del Patronat de Turisme, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
El Ple de la Diputació de Tarragona, en la seva sessió de data 3 de juny de 2005, va
aprovar inicialment els nous Estatuts de l’Organisme autònom Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona, i va esdevenir definitiva la seva aprovació, al no haver-se
presentat al.legacions ni reclamacions dins de termini, i publicant-se aquesta aprovació
juntament amb el text íntegre dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona número 169, de data 23 de juliol de 2005.
Posteriorment els esmentats Estatuts han estat modificats dues vegades. La primera
modificació es va aprovar inicialment en el Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de juliol
de 2015 i la seva aprovació definitiva es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona número 186, de data 11 d’agost del 2015; la segona modificació es va aprovar
inicialment en el Ple de la Diputació de Tarragona del 24 de febrer de 2017 i es va publicar
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 51, de data 14 de març de 2017.
El secretari p.d. del PTDT ha informat sobre la necessitat de modificar els Estatuts i ha
redactat una proforma d’aquests on s’inclouen les modificacions proposades que afecten a
una part de l’articulat, un esborrany del qual consta a l’expedient i es dóna aquí per
íntegrament reproduït.
Les modificacions estan adreçades a actualitzar el contingut material d’aquests a les
novetats legislatives en matèria de règim jurídic del sector públic, a l’adequació de la gestió
dels recursos humans al nou escenari derivat del procés de funcionarització del personal
del PTDT i a l’harmonització de l’estructura i contingut dels mateixos amb la de l’altre
organisme autònom de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos, a l’objecte de
simplificar i facilitar el seu anàlisi tot respectant les evidents singulars de cada ens.
L’article 9.c) dels Estatuts del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona determina
que correspon al Consell Rector formular al Ple de la Diputació la proposta de modificació
dels Estatuts.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Patronat de Turisme, que consta a l’
expedient i es dona aquí per reproduïda.
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2.- Ordenar l’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de l’anunci
de l’acord d’aprovació inicial de la modificació estatutària, així com la seva exposició al
públic al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Diputació, per un termini de
trenta dies als efectes d’examen i presentació d’al·legacions o suggeriments, que seran
resoltes pel Ple abans de l’aprovació definitiva. En cas de no presentar-se al·legacions
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
Règim de recursos:
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ÍNDEX
CAPÍTOL I – NATURALESA I FUNCIONS
Article 1.- Naturalesa
Article 2.- Competències i funcions
Article 3.- Règim jurídic
Article 4.- Domicili i àmbit d’actuació
CAPÍTOL II – ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5.- Òrgans.
SECCIÓ PRIMERA – DEL CONSELL RECTOR
Article 6.- Naturalesa i composició
Article 7.- Atribucions del Consell Rector
Article 8.- Drets inherents a la condició de membre del Consell Rector
Article 9.- Del funcionament i règim d'adopció d'acords
Article 10.- Comissions de Treball
SECCIÓ SEGONA – LA PRESIDENCIA
Article 11.- Naturalesa i designació
Article 12.- Atribucions de la presidència
SECCIÓ TERCERA – DE LES VICEPRESIDENCIES
Article 13.- Designació
Article 14.- Atribucions de les vicepresidències
SECCIÓ QUARTA – RÈGIM DELS ACORDS DELS ÒRGANS
Article 15.- Naturalesa i règim de recursos
SECCIÓ CINQUENA – DELS CONSELLS DE MARCA
Article 16.- Naturalesa i composició
Article 17.- Atribucions dels Consell de Marca
Article 18.- Del funcionament dels Consells de Marca
CAPÍTOL III –DEL CAP DE L’ORGANISME AUTÒNOM
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Article 19.- Designació
Article 20.- Atribucions del cap de l’Organisme Autònom
CAPÍTOL IV – DE LES FUNCIONS DE LA SECRETARIA, LA INTERVENCIÓ I LA
TRESORERIA
Article 21.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
Article 22.- Enumeració de funcions
Article 23.- De la Intervenció i la Tresoreria
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CAPÍTOL V – DEL PERSONAL I DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
Article 24.- Personal de l’Organisme Autònom
Article 25. Gestió dels recursos humans
CAPÍTOL VI – PATRIMONI, RÈGIM ECONÒMIC I CONTRACTACIÓ
Article 26.- Patrimoni
Article 27.- Inventari
Article 28.- Recursos econòmics
Article 29.- Règim pressupostari i comptable
Article 30.- Règim contractual
CAPÍTOL VII – TUTELA I FACULTATS DE LA DIPUTACIÓ
Article 31.- De la tutela de la Diputació
Article 32.- Facultats de la Diputació
Article 33.- De l’exercici directe de la potestat de tutela
Article 34.- Del control d’eficàcia
CAPITOL VIII – MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 35.- Modificació
Article 36.- Dissolució i liquidació
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
CAPÍTOL I. NATURALESA I FUNCIONS
Article 1.- Naturalesa
1. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona és un organisme autònom local de
la Diputació de Tarragona amb personalitat i capacitat jurídica pròpia i diferenciada,
patrimoni especial i autonomia econòmica per al compliment de les seves funcions.
2. L’Organisme Autònom s’adscriu a la Presidència de la Diputació de Tarragona. L’
adscripció de l’Organisme Autònom es pot modificar per acord del Ple de la Diputació, a fi d’
adequar-la a l’organització corporativa i a l’organigrama funcional vigent.
Article 2.- Competències i funcions
1. L’Organisme Autònom exerceix de forma descentralitzada les competències pròpies de
la Diputació de Tarragona en matèria de turisme, així com aquelles que aquest ens
assumeixi per delegació, encàrrec de gestió o per qualsevol altre mecanisme de
col·laboració interadministratiu, de conformitat amb l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
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Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 71 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de
turisme de Catalunya.
2. En el marc d’aquestes competències, correspon a l’Organisme Autònom desplegar les
funcions de promoció, coordinació i el suport a accions de foment del turisme, per tal de
contribuir al dinamisme i al foment del desenvolupament econòmic i social de l’àmbit
territorial que li és propi.
3. Per desplegar les competències i en exercici de les funcions que li són pròpies,
correspon a l’Organisme Autònom les tasques següents:
a) Estudiar les línies globals de la política turística de les comarques de Tarragona.
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b) Fomentar la potenciació, promoció i comercialització dels diferents recursos turístics de
la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
c) Activar i coordinar accions de màrqueting encaminades a incrementar la demanda
turística i el coneixement de la marca Costa Daurada i Terres de l’Ebre.
d) Promoure, produir i distribuir els materials publicitaris i/o informatius turístics que calguin,
d’interès per a les comarques i els diferents productes.
e) Donar suport, material i/o tècnic, a les iniciatives, i activitats d’entitats amb funcions
semblants en àmbits d’actuació més reduït i procurar-ne la coordinació.
f) Coordinar l’Organisme Autònom amb l’administració autonòmica i estatal.
g) Organitzar i desenvolupar campanyes i accions que a més d’anar orientades a les
funcions pròpies de l’Organisme Autònom, serveixin de plataforma eficaç tant per a l’
obtenció de la imatge de les diferents ofertes turístiques de les comarques tarragonines,
com per a la comercialització per part de les empreses, agrupacions d’empreses o
qualsevol altra fórmula associativa, de llurs productes turístics.
h) Estimular, proposar o realitzar tota mena d’accions i activitats que pel seu contingut
fomentin el turisme en el seu àmbit d’actuació.
i) Analitzar els problemes turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, i
en conseqüència proposar i adoptar les mesures que es considerin més adients per
solucionar-los.
j) Establir relacions d’intercanvi amb institucions vinculades a l’activitat turística, tant
nacionals com internacionals.
k) Fomentar i donar suport a la creació d’instal·lacions, públiques i privades, que permetin
dur a terme activitats culturals i recreatives adreçades als visitants.
l) Promoure campanyes d’educació ciutadana, relacionades amb els aspectes
socioculturals del turisme i la recepció de visitants.
m) Assessorar i donar suport tècnic als ens locals del seu àmbit territorial en qualsevol
aspecte que millori la competitivitat turística.
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n) Articular, coordinar i fomentar les estratègies de promoció derivades de l’àmbit privat del
sector turístic.
o) Participar en la formulació dels instruments de planificació turística del conjunt del país.
p) I totes aquelles que siguin necessàries pel compliment de les funcions pròpies de l’
Organisme Autònom.
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4. Les funcions assenyalades i les tasques que les desenvolupen poden realitzar-se, així
mateix, en virtut de les diverses formes d'actuació i relació entre administracions públiques i
els seus ens dependents, tractant-se d'actuacions de col·laboració, cooperació, encàrrec de
gestió i resta d'instruments habilitats a aquests fins.
5. L’abast d’aquestes funcions es concretarà, en cada cas, en atenció al marc legal vigent,
a la normativa pròpia de l’Organisme Autònom, a les disponibilitats efectives de recursos
humans, materials i tecnològics i al contingut concret dels acords adoptats entre les entitats
indicades a l’apartat 1 d’aquest article.
Article 3.- Règim jurídic
1. L’Organisme Autònom en la seva actuació administrativa està subjecte a la legislació de
règim local i resta de normativa Europea, estatal i autonòmica que sigui d’aplicació.
2. En la condició d’ens de dret públic i en l’àmbit de les seves competències, l’Organisme
Autònom gaudeix de l’exercici de les potestats i prerrogatives següents:
- Exercir tot tipus d’accions judicials o extrajudicials davant qualsevol jurisdicció o
autoritat.
- Celebrar tot tipus de contractes públics i privats.
- Interpretar, modificar i resoldre els contractes administratius.
- Revisar d’ofici els seus actes i acords.
- Administrar el seu patrimoni, tant el propi com el cedit en ús.
- Investigar, defensar i recuperar d’ofici els seus béns.
- Exercir la programació o planificació.
- Exercir la potestat tributària i financera.
- Sol·licitar i atorgar subvencions.
- Constituir o participar en qualsevol ens dotat o no de personalitat jurídica, ja sigui
de titularitat pública o privada.
- Exercir la potestat sancionadora en relació amb la gestió, inspecció i la recaptació
dels ingressos delegats.
- La inembargabilitat del seus béns i drets.
- Presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes i acords.
- Execució forçosa dels seus actes i acords.
Article 4.- Domicili i àmbit d’actuació
1. L’Organisme Autònom té el seu domicili al Passeig Torroja s/n, de la ciutat de Tarragona.
2. Es podrà canviar el domicili per acord del Ple de la Diputació, a proposta del Consell
Rector de l’Organisme Autònom. Així mateix el Consell Rector podrà acordar l’establiment
de les oficines necessàries per a l’exercici de les funcions que li són pròpies.
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3. L’àmbit territorial de l’Organisme Autònom és el propi de la Diputació de Tarragona, que
en matèria turística s’estructura al voltant de dues marques: Costa Daurada, en la que s’
inclouen les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà,
Tarragonès i Terres de l’Ebre, en la que s’inclouen les comarques del Montsià, Priorat,
Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Terra Alta.
4. Les actuacions de l’Organisme Autònom, en el marc de les seves funcions, es
desenvoluparan en qualsevol àmbit territorial d’acord amb les previsions del seu pla
estratègic.
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5.- Òrgans de l’Organisme Autònom
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1. L’Organisme Autònom disposa dels òrgans següents:

a. Òrgans de govern:
El Consell Rector.
La presidència.
Les vicepresidències, amb un màxim de dos.

b. Òrgans consultius:
El consell de la marca Costa Daurada
El consell de la marca Terres de l’Ebre

2. Les atribucions de cadascun d’ells són les que s’estableixen i deriven de les disposicions
legals vigents i dels presents estatuts.
SECCIÓ PRIMERA - DEL CONSELL RECTOR
Article 6.- Naturalesa i composició
1. El Consell Rector és un òrgan col·legiat que desenvolupa les funcions que s'assenyalen
en aquests estatuts sens perjudici de les facultats reservades a la Diputació de Tarragona.
2. El Consell Rector s’integra pels membres següents:
a) La presidència de l’Organisme Autònom, que serà la persona que ocupi la
presidència de la Diputació o un diputat/ada lliurement designat/ada per ella.
b) Amb caràcter general, fins a un màxim de 7 diputats/ades en proporció a la
representació corporativa dels diferents grups polítics al Ple de la Diputació de
Tarragona, i nomenats per aquests, de manera que cada grup polític tingui com a
mínim un vocal en el Consell.
c) Dos representants del Departament de la Generalitat competent en turisme.
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3. La vigència del càrrec dels vocals coincidirà amb la vigència del mandat del Ple de la
Diputació que els nomena. No obstant això, els vocals podran cessar en qualsevol moment
a petició pròpia o per acord de l’entitat que els ha nomenat.
4. El Consell Rector està assistit per la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria de la
Diputació o funcionaris en qui deleguin, que assistiran a les reunions amb veu i sense vot.
5. El/la cap de l’Organisme Autònom assisteix amb veu i sense vot a les reunions del
Consell. La resta de personal de l’Organisme Autònom podrà assistir, quan sigui requerit en
funció de l'assumpte a tractar.
6. El Consell Rector exercirà les seves funcions d'acord amb l’establert als Estatuts i, en
defecte, de conformitat amb la normativa local o de procediment administratiu general en
relació al funcionament dels òrgans col·legiats.
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Article 7.- Atribucions del Consell Rector
Corresponen al Consell Rector les atribucions següents:
1. Determinar la política d’actuació i gestió de l’Organisme Autònom.

2. Aprovar les línies estratègiques de l’Organisme Autònom, els Plans d’Actuació anuals i la
Memòria d’activitats.
3. Cercar la informació i l’assessorament dels Consells de les marques en tots aquells afers
que consideri escaients.
4. Proposar al ple de la Diputació la modificació dels Estatuts.
5. Aprovar les operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg
termini, així com les operacions financeres de cobertura i gestió dels riscs del tipus d’interès
i del tipus de canvi, respectant els tràmits previstos en la normativa reguladora i dins dels
límits establerts per l’òrgan competent de la Diputació.
6. Proposar al Ple de la Diputació l’aprovació del pressupost de l’Organisme Autònom i de
les seves modificacions de conformitat amb el que preveuen les bases d'execució.
7. Aprovar anualment l’inventari de l’Organisme Autònom
presidència.

i

trametre una còpia a la

8. Proposar al ple de la Diputació l'aprovació de l’estructura orgànica, l’aprovació de la
Plantilla i la Relació de Llocs de Treball que determinarà, entre d’altres, la forma de provisió
dels llocs de treball.
9. Actuar com a òrgan de contractació en relació amb els contractes privats i els contractes
d’obres, concessions d’obres, concessions de serveis, de subministraments i de serveis i,
contractes administratius especials, no atribuïts al president de l’Organisme Autònom, amb
subjecció a les Bases d’Execució del Pressupost i al règim de tutela establert en aquests
Estatuts.
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10. Aprovar els instruments jurídics per regular la cooperació, l’actuació o les relacions amb
altres administracions públiques i els seus ens dependents, col·lectius professionals i
entitats públiques o privades, en matèria de desenvolupament, ampliació i millora en l’
exercici de les competències de l’Organisme Autònom i que no siguin competència del Ple
de la Diputació.
11. Declarar la nul·litat de ple dret dels actes de l’Organisme Autònom, previ dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora en els supòsits legalment previstos, quan concorrin les
causes de nul·litat previstes a les lleis.
12. Declarar la lesivitat per a l’interès públic dels actes de l’Organisme Autònom, en els
supòsits legalment previstos.
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13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
14. Promoure l’obtenció d’aquells recursos econòmics que calguin per a les activitats de l’
Organisme Autònom.
15. Crear delegacions o sucursals i oficines d’informació turística.
16. Proposar a la Diputació de Tarragona la creació o participació en personacions
jurídiques per a la millor consecució de les seves funcions.
17. Exercir totes aquelles atribucions que, en el marc de les funcions pròpies de l’
Organisme Autònom, la legislació atribueix al ple de les entitats locals i no estan
expressament reservades a la Diputació de Tarragona.
Article 8.- Drets inherents a la condició de membre del Consell Rector
En compliment de les seves funcions, els membres del Consell Rector:
a) Assisteixen amb veu i vot a les reunions del Consell.
b) Examinen els expedients i antecedents relacionats amb els assumptes que
comprengui l'ordre del dia, amb la finalitat de tenir-ne coneixement abans de la seva
deliberació.
c) Eleven al Consell Rector les mocions i propostes que estimin pertinents relatives a
les competències de l’Organisme Autònom.
d) Sol·liciten del president qualsevol informació o document de les actuacions
realitzades per l’Organisme Autònom.
Article 9.- Del funcionament i règim d'adopció d'acords
1. El Consell Rector de l’Organisme Autònom es reuneix en sessió ordinària una vegada
cada tres mesos i en sessió extraordinària, sempre que el president ho consideri necessari
o a sol·licitud de com a mínim una tercera part dels seus membres.
2. Les convocatòries aprovades pel president de l’Organisme Autònom, s’han de notificar
amb una antelació mínima de 2 dies hàbils i han d’incorporar l’ordre del dia a debatre, així
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com el lloc i la data de la reunió. Els expedients amb la documentació que conformen els
punts inclosos en l’ordre del dia s’han de posar a disposició dels membres del Consell
Rector amb la mateixa antelació mínima.
3. El quòrum per a la validesa de la constitució del Consell Rector, en primera convocatòria,
és de la majoria absoluta dels membres. Per a la validesa de la segona convocatòria, que
se celebrarà una hora més tard, serà suficient l’assistència d’un terç dels seus membres,
sense que mai pugui ser inferior a tres. En ambdós casos, hauran d’assistir el president i el
secretari o les persones que els substitueixin.
4. El Consell Rector està assistit per la persona que ocupi la Secretaria i la Intervenció de la
Diputació o per aquells funcionaris en qui aquells deleguin, els quals assisteixen a les
reunions amb veu, però sense vot.
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5. Els acords del Consell s’adopten per majoria simple dels membres presents, i en cas d’
empat decideix el president amb el seu vot de qualitat.
6. Els acords del Consell s'han d’adoptar per majoria simple de vots dels assistents, llevat
dels casos en què es requereixi un quòrum especial de majoria. El vot podrà ser afirmatiu o
negatiu. També es podrà fer abstenció de vot.
7. En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts, és d'aplicació la normativa de règim
local o de procediment administratiu general en relació amb el funcionament dels òrgans
col·legiats.
Article 10. Comissions de treball
El Consell Rector pot constituir comissions de treball de caràcter no decisori amb els
membres, atribucions i encàrrecs que aquest acordi.
SECCIÓ SEGONA. LA PRESIDÈNCIA
Article 11.- Naturalesa i designació
La presidència és l’òrgan unipersonal que assumeix la màxima representació i direcció de l’
Organisme Autònom. Correspon aquest càrrec a la persona que ocupi la presidència de la
Diputació de Tarragona, la qual podrà designar lliurement un altre diputat perquè l’ocupi.
Article 12.- Atribucions de la presidència
En compliment de les seves funcions, correspon a la presidència:
1. Ostentar la direcció i representació permanent de l’Organisme Autònom i del Consell
Rector en tot tipus d’actes i contractes, davant d’autoritats i tribunals així com davant dels
particulars.
2. Convocar les reunions del Consell Rector i fixar l'ordre del dia de les sessions.
3. Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat els empats.
4. Rebre informació del/la cap de l’Organisme Autònom sobre l'activitat d’aquest.
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5. Adoptar les resolucions necessàries per al compliment, desenvolupament i execució dels
acords que adopti el Consell Rector.
6. Proposar al Consell Rector tantes iniciatives com siguin necessàries per millorar el
compliment dels fins de l’Organisme Autònom.
7. Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d'estalvi en entitats de crèdit.
8. Proposar al Consell Rector l'aprovació del projecte de plantilla i de la relació de llocs de
treball i les seves modificacions.
9. Elaborar l'avantprojecte del pressupost del PTDT i proposar-ne la liquidació, de
conformitat amb el que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals
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10. Aprovar la proposta del compte de l’Organisme Autònom de conformitat amb el que
preveu la normativa reguladora de les hisendes locals.
11. Reconèixer i liquidar les obligacions i ordenar els pagaments de l’Organisme Autònom.
12. En matèria de contractació, actuar com a òrgan de contractació en relació amb els
contractes privats i els contractes d’obres, concessions d’obres, concessions de serveis, de
subministraments i de serveis i contractes administratius especials quan el seu import no
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni de la
quantia assenyalada, amb subjecció a les Bases d’Execució del Pressupost i al règim de
tutela establerta en aquests Estatuts.
13. Exercir accions judicials i administratives en defensa dels interessos de l’Organisme
Autònom en les matèries de la seva competència i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència d’altres òrgans, quedant obligat en aquest supòsit a donar compte a aquests
òrgans en la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
14. Exercir totes aquelles atribucions que, en el marc de les funcions pròpies de l’
Organisme Autònom la legislació de règim local atribueix al president de la Diputació i que
no estan expressament reservades a aquest.
SECCIÓ TERCERA. DE LES VICEPRESIDENCIES
Article 13.- Designació
La presidència de l’Organisme Autònom pot designar, entre els membres del Consell
Rector, les vicepresidències, amb un mínim de 2 i un màxim de 4, garantint la
representativitat paritària de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre.
Article 14.- Atribucions de les vicepresidències
1. Correspon a les vicepresidències substituir la presidència en aquells supòsits d'absència,
vacant, malaltia o similars, per l’ordre de nomenament.
2. La presidència pot delegar en les vicepresidències totes o part de les facultats que té
atribuïdes en aquests Estatuts, i que siguin delegables.
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SECCIÓ QUARTA. REGIM DE LES RESOLUCIONS
Article 15.- Naturalesa i règim de recursos
Les resolucions i els acords dels òrgans de l’Organisme Autònom tenen naturalesa d’actes
administratius i totes aquelles que no siguin merament de tràmit esgoten la via
administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar el recurs potestatiu de
reposició.
SECCIÓ CINQUENA. DELS CONSELLS DE MARCA
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Article 16.-Naturalesa i composició
1. Els Consells de Marca són òrgans col·legiats de naturalesa consultiva amb les
atribucions previstes en aquests estatuts.
2. El Consell de la marca Costa Daurada desenvolupa les atribucions que aquests estatuts
li reconeixen respecte de la promoció turística de les comarques de l’Alt Camp, el Baix
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, i està integrat pels
següents membres:
a) El president de l’Organisme Autònom
b) Set diputats, designats pel Ple de la Diputació. Aquest nombre pot variar, si s’
escau, en cada legislatura per a donar cabuda a l’adequada representativitat dels
grups polítics, de manera que cada un dels grups estigui representat en el Consell
de la marca per un vocal com a mínim
c) Un representant del Departament de la Generalitat competent en matèria de
turisme
d) Tres representants dels patronats i oficines municipals de turisme de l’àmbit
territorial de la marca escollits entre ells. En cas d’empat es distribuirà la vigència en
parts iguals, establint-se l’ordre per sorteig.
e) Un representant dels Consells Comarcals de l’àmbit d’actuació del Consell de la
marca, escollit entre ells. En cas d’empat es distribuirà la vigència en parts iguals,
establint-se l’ordre per sorteig.
f) Un representant de les Cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls, escollit
entre elles. En cas d’empat es distribuirà la vigència en parts iguals, establint-se l’
ordre per sorteig.
g) Un representant de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Un representant de l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria de la Costa Daurada.
i) Un representant de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada,
j) Un representant de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada.
k) Un representant de Port Aventura Entertainment, SAU
l) Un representant de l’Associació Hotelera de Salou, Cambrils i la Pineda.
m) Un representant de l’Associació d’Agències de Viatges receptives de la Costa
Daurada.
n) Dues persones de lliure designació per part de la presidència de la Diputació, que
pels seus coneixements, experiència o responsabilitat puguin ajudar en la tasca del
Consell de la marca Costa Daurada.
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3. El Consell de la marca Terres de l’Ebre desenvolupa les atribucions que aquests estatuts
li reconeixen respecte de la promoció turística de les comarques del Baix Ebre, el Montsià,
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, i està integrat pels membres següents:
a) El president de l’Organisme Autònom
b) Set diputats, designats pel Ple de la Diputació. Aquest nombre pot variar , si s’
escau, en cada legislatura per a donar cabuda a l’adequada representativitat dels
grups polítics, de manera que cada un dels grups estigui representat en el Consell
de la marca per un vocal com a mínim.
c) Un representant del Departament de la Generalitat competent en matèria de
turisme
d) Un representant de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
e) Un representant de cada Consell Comarcal de l’àmbit d’actuació del Consell de la
marca.
f) Cinc vocals en representació del sector turístic de les Terres de l’Ebre, nomenats
per la presidència de la Diputació de Tarragona.
g) Un representant de la Cambra de comerç de Tortosa
h) Un representant de la Universitat Rovira i Virgili
i) Tres representants dels patronats i oficines municipals de turisme de l’àmbit
territorial de la marca escollits entre ells. En cas d’empat es distribuirà la vigència en
parts iguals, establint-se l’ordre per sorteig.
4. Els consells de Marca es renoven coincidint amb la renovació de la Corporació
provincial. No obstant això, els consells de marca continuen en funcions per la gestió
ordinària dels assumptes de la seva competència.
5. Si es produeix una vacant amb anterioritat a la data de renovació de la Corporació
correspondrà a l’òrgan que el va designar, nomenar un nou representant.
6. Els vocals podran cessar en qualsevol moment, a petició pròpia o per acord de l’entitat
que els va nomenar.
Article 17.- Atribucions dels Consells de Marca
Els Consells de marca disposen de les atribucions següents:
a) Dictaminar els assumptes que s’hagin de sotmetre a l’aprovació del Consell
Rector i que siguin competència d’aquest.
b) Elaborar les línies generals de la política turística per a la marca i presentar-les al
Consell Rector per a la seva ratificació.
c) Elaborar informes, estudis o projectes en relació amb la promoció turística de la
respectiva marca.
d) Elevar al Consell Rector les propostes, idees i suggeriments que cregui
convenients per al funcionament dels plans de promoció, elaboració del pressupost
de l’organisme Autònom, edició de publicacions, campanyes publicitàries o d’altres
aspectes d’acord amb les funcions de l’Organisme Autònom.
e) Vetllar, de conformitat amb el Pla d’actuació de l’Organisme Autònom, per la
coordinació entre els diferents sectors, organismes, estaments i grups gestors del
turisme.
Article 18.- Del funcionament dels Consells de Marca
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1. Els Consells de Marca es reuneixen en sessió ordinària una vegada cada tres mesos i
en sessió extraordinària, sempre que el president ho consideri necessari o a sol·licitud de
com a mínim una tercera part dels seus membres.
2. Les convocatòries aprovades pel president de l’Organisme Autònom, s’han de notificar
amb una antelació mínima de 2 dies hàbils i han d’incorporar l’ordre del dia a debatre, així
com el lloc i la data de la reunió. Els expedients amb la documentació que conformen els
punts inclosos en l’ordre del dia s’han de posar a disposició dels membres del Consell de
Marca amb la mateixa antelació mínima.
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3. El quòrum per a la validesa de les sessions, en primera convocatòria, és d’un terç del
nombre legal de membres. Per la validesa de la segona convocatòria, que se celebrarà deu
minuts després, no s’exigeix un nombre mínim d’assistents. En ambdós casos, haurà d’
assistir la presidència i el secretari o persones que els substitueixin.
4. En cas d’impossibilitat d’assistència d’algun dels membres, aquest podrà delegar la seva
participació en el Consell de Marca en una altra persona igualment vinculada amb l’entitat
que representa.
5. El/la cap de l’Organisme Autònom assisteix amb veu i sense vot a les reunions del
Consell. La resta de personal de l’Organisme Autònom podrà assistir, quan sigui requerit en
funció de l'assumpte a tractar
6. Els acords dels Consells de Marca s’adopten per majoria simple dels membres presents,
i en cas d’empat decideix el president amb el seu vot de qualitat.
7. Els dictàmens dels consells de les marques tenen la consideració d’actes tràmit, contra
els que no serà admissible cap mena de recurs. No obstant això, l’oposició a aquests actes
tràmits es podrà al·legar en la resolució que posi fi al procediment.
CAPÍTOL III. DEL CAP DE L’ORGANISME AUTÒNOM
Article 19.- Naturalesa i designació
El/la cap de l’Organisme Autònom exerceix la direcció de la gestió administrativa de l’
Organisme Autònom. La provisió del lloc es realitzarà en els termes que determini la
relació de llocs de treball entre funcionaris de carrera o personal laboral de qualsevol de les
Administracions públiques o un professional del sector privat amb més de cinc anys d’
exercici professional, i sempre d’entre titulats/des superiors.
Article 20.- Atribucions del/la cap de l’Organisme Autònom
Correspon al cap de l’Organisme Autònom l’exercici de les atribucions següents:
1. Impulsar, organitzar, coordinar i supervisar l'activitat de les unitats i departaments de l’
Organisme Autònom.
2. Informar i fer propostes al president, al Consell Rector i als Consells de Marca en els
assumptes de la seva competència.
3. Executar i fer complir, per delegació de la presidència, els acords del Consell Rector, així
com les seves resolucions.
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4. Dirigir i inspeccionar els serveis i dependències i exercir la seva direcció immediata.
5. Representar administrativament l’Organisme Autònom en els casos que la representació
no sigui assumida pel President o per altres òrgans.
6. En matèria de personal:
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a) Proposar les adscripcions provisionals de llocs i persones, les comissions de
serveis i les convocatòries de borses de treball.
b) Formular les propostes necessàries pel compliment de les funcions de l’
Organsime autònom, així com les que es puguin derivar de la gestió de RH.
c) Proposar el pagament de les indemnitzacions per desplaçament i despeses
derivades de la realització de serveis
d) Proposar l'assignació de plusos, gratificacions extraordinàries, indemnitzacions
per serveis i pagament de despeses.
e) Proposar la contractació i el nomenament temporal de personal.
7. Elaborar els estudis, els plans d’acció i la memòria d’activitats i sotmetre’ls a l’aprovació
dels Consells de Marca.
8. Coordinar les accions de foment del Turisme amb altres administracions i agents
implicats.
9. Totes aquelles atribucions que li siguin assignades pel president de l’Organisme
Autònom.
CAPÍTOL IV. DE LES FUNCIONS DE LA SECRETARIA, LA INTERVENCIÓ I LA
TRESORERIA
Article 21.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
1. L'exercici de les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de l’Organisme Autònom
corresponen als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que siguin titulars de la
plantilla de la Diputació, exercint les competències que la legislació vigent i els Estatuts de l’
Organisme Autònom els atribueixin.
2. Les funcions reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional poden ser
delegades, per resolució del president i prèvia proposta de la Secretaria, Intervenció o
Tresoreria, a funcionaris de l’Organisme Autònom o a funcionaris de la Diputació perquè
exerceixin les esmentades funcions per delegació dels seus respectius titulars.
Article 22.- De la Secretaria
1. La Secretaria de l’Organisme Autònom correspon a la persona que ocupa la Secretaria
General de la Diputació de Tarragona amb les facultats i obligacions pròpies del seu càrrec
2. La Secretaria ha d’assistir a totes les sessions del Consell Rector i dels Consells de la
marca Costa Daurada i Terres de l’Ebre, de les quals n’ha d’aixecar acta autoritzada amb la
seva signatura i el vist-i-plau del president.
Article 23.- De la Intervenció i la Tresoreria
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La Intervenció i la Tresoreria de l’Organisme Autònom corresponen a la Intervenció i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona amb les funcions que els assenyalin les
disposicions vigents, degudament adaptades a la naturalesa i necessitats de l’Organisme
Autònom.
CAPÍTOL V. DEL PERSONAL I DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

Article 24.- Del Personal de l’Organisme Autònom
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El personal de l’Organisme Autònom està integrat per:
- Funcionaris de la Diputació que s’adscriguin a l’Organisme Autònom, els quals
resten en la situació administrativa que correspongui d’acord amb la normativa sobre
la funció pública.
- Personal laboral propi.
- Personal laboral de la Diputació que s’adscrigui a l’Organisme Autònom, que
restarà en la situació laboral que correspongui d’acord amb la normativa laboral.
Article 25.- Gestió dels recursos humans
Correspon a l'Àrea encarregada dels Recursos Humans de la Diputació la coordinació i
supervisió de la gestió de recursos humans de l'organisme Autònom.
CAPÍTOL VI. PATRIMONI, RÈGIM ECONÒMIC I CONTRACTACIÓ
Article 26.- Patrimoni
1. El patrimoni de l’Organisme Autònom està constituït pel conjunt de béns i drets adscrits
per la Diputació de Tarragona i els adquirits per l’Organisme Autònom sigui quina sigui la
seva naturalesa i el títol d’adquisició.
2. Els béns adscrits o cedits en ús per la Diputació de Tarragona no s’integren en el
patrimoni de l’Organisme Autònom i conserven la seva qualificació jurídica originària. L’
Organisme Autònom exerceix, respecte a aquest béns, les facultats d’administració que
contempla la conservació, manteniment i utilització.
Article 27.- Inventari
1. L’Organisme Autònom mantindrà actualitzat un inventari de béns i drets, ja siguin propis
com adscrits, als efectes de la seva incorporació a l’inventari general de la Diputació de
Tarragona.
2. El règim serà l’establert a la legislació sobre patrimoni de les administracions públiques.
Article 28.- Recursos econòmics
L’Organisme Autònom compta amb els recursos següents:
a) La consignació que la Diputació de Tarragona destini anualment en el seu
pressupost a l’Organisme Autònom.
b) Les subvencions i aportacions procedents de particulars i d’entitats i d’organismes
de caràcter públic o privat.
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c) Els ingressos de dret públic que pugui percebre d’acord amb la legislació vigent.
d) Els ingressos derivats del seu propi patrimoni, així com altres de dret privat.
e) El producte de les operacions de crèdit.
f) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.
Article 29.- Règim pressupostari i comptable
El règim pressupostari, econòmic financer, comptabilitat, intervenció, control financer i
control d’eficàcia de l’Organisme Autònom es realitzarà d’acord amb la normativa sobre les
Hisendes Locals.
Article 30. Règim contractual
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1. L'Organisme Autònom ajustarà la seva activitat contractual a les previsions contingudes
a la normativa de contractes del sector públic.
2. L'Organisme Autònom podrà adquirir béns i alienar els que configuren el seu patrimoni,
en compliment de les necessitats de l'Organisme Autònom i sempre que actuï en l'exercici
de les seves competències especifiques.
CAPÍTOL VII . TUTELA I FACULTATS DE LA DIPUTACIÓ
Article 31.- De la tutela de la Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona exerceix la potestat de tutela de l’Organisme Autònom
mitjançant la reserva de facultats, l’exercici directe d’aquesta potestat o establint
mecanismes de control d’eficàcia.
Article 32.- Facultats de la Diputació de Tarragona
1. La Diputació de Tarragona es reserva les facultats de tutela i intervenció de l’Organisme
Autònom.
2. Correspon al Ple de la Diputació o l’òrgan en qui delegui:
a) Aprovar el Pla d’actuació de l’Organisme Autònom i les seves revisions.
b) Aprovar el pressupost de l’Organisme Autònom i les seves modificacions, els
comptes anuals i l'inventari de béns.
c) Aprovar la plantilla de personal, el catàleg o la relació de llocs de treball i les
normes generals de remuneració i contractació de personal.
d) Autoritzar la concertació d’operacions de crèdit.
e) Alienar, adquirir, cedir o gravar béns immobles que formen part del patrimoni de l’
Organisme Autònom, i intervenir o alienar valors mobiliaris.
f) Aprovar les modificacions d’aquests Estatuts.
g) Crear nous serveis o reorganitzar els existents.
h) Resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
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i) Acordar la creació o participació en societats mercantils quan sigui indispensable
per a la consecució de les funcions de l’Organisme Autònom.
j) Resoldre l’aixecament o la confirmació definitiva dels actes de suspensió d’acords
o resolucions de l’Organisme Autònom dictats per la Presidència.
k) Totes aquelles que expressament determini la legislació de règim local que
requereixin un quòrum especial.
l) Aquelles competències que hagin de correspondre al Ple de la Diputació perquè la
seva aprovació exigeix una majoria especial.
3. Correspon al President de la Diputació de Tarragona:
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a) Sol·licitar als òrgans de l’Organisme Autònom qualsevol informe o documentació.
b) Ostentar el comandament del personal de l’Organisme Autònom i acordar el seu
nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris i l’
acomiadament del personal laboral.
c) Aprovar l'oferta pública d’ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple de la Diputació; aprovar les bases per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs i, distribuir les retribucions complementàries que no
siguin fixes i periòdiques.
d) Aprovar la liquidació del Pressupost.
Article 33.- De l’exercici directe de la potestat de tutela
1. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat de
criteris entre tots els ens descentralitzats, així com per eficàcia procedimental, el Ple de la
Diputació pot adoptar tots aquells acords que consideri oportuns per harmonitzar l'actuació
administrativa de l’Organisme Autònom.
2. El president de la Diputació podrà suspendre els acords de l’Organisme Autònom quan
constitueixin una infracció manifesta de les lleis o per qualsevol altra causa que atempti
greument contra els interessos de la Diputació. Així mateix podrà assumir, en qualsevol
moment a iniciativa pròpia les competències atribuïdes a l’Organisme Autònom per raons d’
urgència o necessitat en relació amb l’interès públic
3. Sens perjudici de la competència dels òrgans de contractació per l’adjudicació dels
contractes, correspon al president de la Diputació de Tarragona autoritzar amb caràcter
previ a la seva licitació els contractes privats, els contractes administratius d’obres, de
subministrament i de serveis quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost de l’Organisme Autònom.
Article 34.- Del control d’eficàcia
L’Organisme Autònom està sotmès al control d'eficàcia que exerceix la presidència de la
Diputació. Sens perjudici de l’anterior i en compliment de la legislació vigent, també seran d’
aplicació els controls específics següents:
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a) De la Intervenció amb la finalitat de comprovar el grau de compliment dels objectius i
l'adequada utilització dels recursos assignats, de conformitat amb la normativa que
reguli la funció de control financer.
b) De l’Àrea de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona, amb la finalitat d’
avaluar l'evolució de les despeses de personal.
CAPÍTOL VIII. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 35.- Modificació
L'aprovació de les propostes de modificació dels Estatuts, per a sotmetre-les a la
consideració del Ple de la Diputació, requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del Consell Rector.
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Article 36.- Dissolució i liquidació
1. L’Organisme Autònom té una duració indefinida en l’exercici de les competències en el
marc de les seves funcions.
2. No obstant això, l’Organisme Autònom podrà ser dissolt per acord del Ple de la
Diputació, motivat per qualsevol de les causes següents:
a) Quan es consideri convenient gestionar les competències de la Diputació amb
una altra modalitat organitzativa.
b) Per impossibilitat legal o material de realitzar les seves funcions.
3. En qualsevol supòsit d'extinció, s’iniciarà la liquidació que tindrà lloc per cessió i
integració global de tot l’actiu i el passiu de l’Organisme Autònom en el de la Diputació de
Tarragona, que el succeirà universalment en tots els drets i obligacions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no estigui expressament regulat en aquests Estatuts, és d'aplicació la
normativa de règim local i, supletòriament, les normes que configuren el règim jurídic dels
organismes autònoms.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s'oposin a allò que
estableixen els presents Estatuts.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquests Estatuts un cop aprovats definitivament entren en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el BOP.
MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS
26. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) SOBRE
L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA.
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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.
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El Sr. Fernández també manifesta:
“Cal dir, si em permeteu que m’allargui una mica en ser el darrer Ple i la darrera moció que
presentem, que aquesta mateixa moció també la vam presentar l’any 2015 a la Diputació
de Lleida, Diputació de Barcelona i Diputació de Girona, i que avui també ho tornem a fer a
les quatre diputacions. I si em permeten, a tall d’acomiadar-nos, deixeu-me que faci
algunes de les reflexions en resum de com ha anat aquest mandat des del meu punt de
vista i que acaben justificant, al cap i a la fi, perquè presentem aquest tipus de moció.
Primera i molt important, s’ha normalitzat –i dic s’ha normalitzat perquè em estat els únics
que ho hem denunciat reiteradament- i és una qüestió que hauria d’haver denunciat
absolutament tothom, que es puguin vetar mocions en aquest plenari de la Diputació. Se’ns
han vetat fins a cinc mocions, sí de caire independentista, però si a algú no li agrada la
proposta que hi ha en una moció, el que ha de fer és venir aquí, rebatre-la, dir que no és
pertinent, que és absurd, que no serveix absolutament de res, tot el que convingui. Però no
es pot acceptar, en una institució que es diu democràtica, que es puguin vetar fins a cinc
mocions, i pràcticament totes sense cap tipus d’argument. I tots aquells arguments que s’
han posat sobre la taula per justificar el veto a mocions que hem presentat ha estat dir que
Secretaria no ho veia correctament. Això és una qüestió que no es pot acceptar de cap de
les maneres, sigui quina sigui la temàtica que es presenta.
M’hagués agradat molt –i de fet amb molts de vostès he tingut converses, debats i
discussions-, que hi pogués haver debat a les propostes que fèiem. Perquè moltes de les
propostes que fèiem, perquè moltes de les propostes que hem fet no només estaven
fonamentades sinó que estaven justificades, estaven ben treballades, no eren simples
declaracions d’intencions, amb una base molt ideològica, tot al contrari, hem fet propostes
concretes, hem fet propostes generals i sempre se’ns ha respost, primer que si eren massa
concretes, després que si eren molt generals, i ara darrerament s’ha assumit l’estratègia de
no dir absolutament res per part de ningú i votar-hi en contra.
Jo sé que a molts de vostès no els agradava les respostes que en fèiem i que no els hi
agradava no dir absolutament res a les nostres mocions. Però això diu molt poc, una altra
vegada, d’una institució democràtica que en principi ha de confrontar visions, ha de
confrontar propostes i ha d’arribar a consensos. El silenci absolut no permet arribar a cap
tipus de consens.
Hem dit constantment que la Diputació era una menjadora. No ha sentat molt bé. Quants
dels assessors que teniu els grups polítics d’aquesta Diputació no han trepitjat la Diputació
de Tarragona? Quants assessors polítics que teniu són càrrecs electes en altres
institucions? Quants assessors que teniu aquí a la Diputació treballen pel partit, fora d’
aquesta Diputació? Això és una cosa que no es pot fer i que s’ha fet sempre. I s’ha fet
sempre perquè s’ha acceptat. S’ha normalitzat que tothom ho ha fet. Doncs és una qüestió
que no és normal i no s’hauria d’acceptar de cap de les maneres.
Hi hagut ball de cadires. Estic molt content de la nova feina que té la Sra. Montse Carreras.
Estic molt content. Me n’alegro moltíssim per ella. Ara, no és la manera com hauríem de
treballar. No és aquesta la manera com hauríem de treballar, creant places noves sense
justificar quan no eren necessàries durant tres anys i mig de mandat, amb sous
estratosfèrics. No és aquesta la manera que haurien de permetre’ns treballar.
Llàstima que no hi hagi el Sr. Piñol perquè ha estat una batalla que hem tingut durant
aquest dos anys i mig llargs que jo he estat present aquí. He votat sistemàticament en

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/05/2019 a les 13:06:02 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 10/05/2019 a les 10:38:45

contra dels diners justificats pels grups polítics. Hi ha gent d’aquí que té tiquets registrats,
que ha anat a Madrid amb AVE, i amb hotel. Quina feina fa un diputat provincial a Madrid?
Algú ho hauria de dir. Com és que hi ha grups d’aquí que han fet sopars, berenars de vint,
vint-i-cinc regidors que arriben a sumes de 2.000 euros. De veritat hem de passar tiquets a
la Diputació de 2.000 euros per sopars? És Greu. Els de la CUP som com som, però és
greu 2.000 euros d’un sopar. Llibres de caire professional. Quan hem preguntat a
Intervenció si això era correcte, se’ns ha dit que els tiquets i els diners han de quadrar.
Enteneu com a mínim des del punt de vista de la CUP no ens agradi, ens enfadem del
paper que fem. Com a mínim enteneu. Si voleu i considereu que això ha de poder ser així,
està molt bé. Però com a mínim, enteneu-nos. Podríem seguir, però és igual.
Hem parlat de repartidores, de subvencions nominatives. Legal, tot. És totalment legal el
que s’ha fet. Les subvencions nominatives, a dit. Que l’ajuntament de Riudoms es presenti
a una subvenció regular per un nou gegant per la festa major i que a mig procés s’elimini i
es faci una subvenció nominativa, per fer més via perquè s’acosta la festa major, és legal.”
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President:
“Permeti’m un moment. Com que fa estona que està parlant de coses que no tenen res a
veure amb la moció que vostè havia de substanciar, jo li permeto, perquè vostè ho ha
precedit d’un “estem al final”. Li recordo que no li donaré la paraula en el torn obert de
preguntes perquè ja ho està fent ara. Si li sembla bé pot continuar.”
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Jo de fet assumia que d’aquí avui sortia pentinat i sense torn de rèplica. Per tant, com a
mínim abans de què se’m faci l’última pentinada del mandat, tenia ganes d’acomiadar-me.”
President:
“El que no es pot fer, Sr. Fernández, és jugar a un doble joc. Es jugarà al mateix joc que els
demés mentre jo presideixi. Per tant, té el torn d’intervenció lliure, ja n’està fent ús ara, li
permeto, figurarà en el torn obert de paraules, però res a veure amb la moció que vostè
està substanciant en aquest moment. Se suposa.”
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Igualment, jo crec que estic justificant perquè fem una proposta de canviar el model
territorial i institucional. I estic dient com funciona aquesta Diputació. Crec que estic posant
dades i estic posant exemples. I això com a mínim era la meva intenció, justifica el perquè
hem de dissoldre la Diputació, que és al cap i a la fi la proposta que estem fent, i crear un
nou marc tant institucional com territorial.
Igualment, estava acabant. I ja que surt el tema, és un govern –i aquí no vinc a discutir amb
el Partit Socialista i amb Convergència, és un govern de conveniència, que ha anat molt bé
per l’Ajuntament de Tarragona, pels exitosos Jocs del Mediterrani. Però sí que interpel·lo
directament a Esquerra. Moltes vegades durant aquest mandat hem posat sobre la taula la
necessitat de fer un canvi de govern. Que Esquerra havia de fer un pas endavant.
Evidentment un sol diputat és inútil en aquesta Diputació. Però hi podia haver un canvi de
correlació de forces. També interpel·làvem el Sr. Cruset. I aquí no es va fer, no es va
intentar des d’Esquerra Republicana canviar-se al govern pel PSC i entrar en aquest joc, en
un moment on tenim companys que estan a la presó, companys que estan a l’exili, i les
mocions que s’havien vetat eren independentistes. Creiem que durant aquest mandat s’
hauria d’haver intentat igualment. Evidentment és una reflexió que volia fer.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/05/2019 a les 13:06:02 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 10/05/2019 a les 10:38:45

A partir d’aquí, i ja acabo. Més reflexió personal que no pas política. Aquests dos anys i mig
amb molts de vostès he après molt. Hi ha gent amb la que no hi he parlat gens. Però hi ha
gent amb la que he discutit moltíssim, amb gent que seguiré discutint moltíssim. Sé que
amb molts de vosaltres quan hem parlat m’heu reconegut coses, que evidentment aquí no
reconeixeríeu mai. Cosa que amb això en tinc prou, segurament. I he après molt
personalment, políticament i sobretot, el més important, he après tot allò que no havia de
ser. I d’aquí ve la justificació d’aquesta moció. Moltes gràcies.”
DEBAT
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Sr. Pau Ricomà, portaveu del grup polític ERC:
“Moltes gràcies, President.
De fet la nostra intervenció serà breu. No venim a fer aquí un comiat. No estava pensat que
fos així. En tot cas, deixem-ho pel final.
Nosaltres evidentment que ens hagués agradat molt estar al govern de la Diputació. Per
tant, no sé que ens pot retreure.
Però sí que em sembla que avui estem parlant d’una moció una miqueta agafada per pèls.
Parlant de coses que no tenen en sí massa fil conductor. I estem partint d’una moció de l’
any 2015, amb una situació absolutament diferent de la que hi ha ara a final del 2019.
Enmig han passat moltíssimes coses i crec que tots hem de fer un bany de realisme sobre
el que ha passat.
Estem defensant una organització territorial de Catalunya. Estem absolutament d’acord
però a la vegada esteu apel·lant a què sigui l’Estat el que faci modificacions legislatives.
Quan en altres mocions, precisament nostres, s’heu negat a donar suport perquè
apel·làvem a l’Estat. Per tant, incongruència absolutament gran.
La Diputació ara mateix és un instrument que pot servir per moltes coses. Entre d’altres, és
un instrument que tenim per l’equilibri territorial. Que podem discutir si es pot fer millor o
pitjor? Absolutament sí. Ara nosaltres som partidaris d’utilitzar aquest instrument al màxim
per l’equilibri territorial i fer-ho amb realisme. No fent propostes que ara mateix estan fora
de calendari, estan fora de la lògica política que hi ha ara. I no es tracta de què ens
agradaria. Es tracta del que podem fer. I el que podem fer és utilitzar la Diputació per l’
equilibri del territori. Per això votarem en contra d’aquesta moció.”
President:
“Faré unes consideracions al respecte de la moció i després entrarem en l’altre bloc de l’
ordre del dia.
En relació a la moció, sobradament coneguda per part de tots els diputats i diputades d’
aquest plenari, quina és la posició que ha defensat sempre la Diputació de Tarragona. I
naturalment, ha estat sempre favorable a la Llei de vegueries i com no a les disposicions
que ha adoptat el Parlament de Catalunya. I a més a més, des del 2015 fins al 2019, les
coses han avançat en el sentit que aquesta corporació vol. Fins i tot em permeto afegir les
ocasions en què m’ha correspost de poder comparèixer davant del Parlament a petició dels
grups parlamentaris per defensar tots els ajustos que s’han de fer, necessaris, perquè això
pugui dur-se a terme amb una equitat. Doncs disfuncions que existeixen entre el partit
judicial de Reus i de l’actual mapa que determina els diputats en relació amb municipis de
la Ribera d’Ebre que pertanyen a un partit judicial i a l’altra vegueria. Per tant, situacions d’
aquestes s’han hagut de debatre en el Parlament i la Diputació ha estat un instrument que s’
ha fet servir. No només la de Tarragona sinó les demés també si tenen situacions d’
aquestes per poder fer que les coses vagin en el millor dels sentits.
S’ha creat la vegueria del Penedès. I de la qual en forma part la comarca, tarragonina fins
ara, del Baix Penedès. I per tant, aquesta moció ja va ser tractada, ja va ser debatuda, i la
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posició és coneguda. També és coneguda la posició que ha defensat aquesta presidència i
en general el Govern de no tractar aquelles coses que ja han estat votades. És com al
Parlament, la norma aquella tan col·loquial de dir “carta a terra, va a la guerra”. Les coses
quan han estat votades, ja són acords presos i ferms, per tant, no serà en aquesta ocasió
que farem una excepció a aquesta norma. Vull que quedi ben clara quina és la posició i em
sembla que ja ha quedat. I com que això és així, aquesta moció la votarem en contra per
innecessària perquè la posició de la institució ja ha quedat reflectida.”

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
Vots en contra ............ 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU (Sr. Josep
Poblet, Sr. Pere Granados, Sr. Carles Pellicer, Sr. Álvaro Gisbert, Sr. Joan Josep
Malràs, Sr. Lluís Soler, Sr. Joan Olivella, Sr. Mateu Montserrat, Sr. Joaquim Nin i Sr.
Sergi Pedret), PSC (Sr. Salvador Ferré, Sr. Josep Masdeu, Sra. Immaculada Costa,
Sr. Martí Carnicer, Sra. María José Beltran), ERC (Sr. Pau Ricomà, Sr. Jordi Vinyals,
Sr. Miquel Subirats, Sr. Carles Ribé, Sr. Jordi Cartanyà, Sr. Francesc Barbero, Sr.
Francesc Gas), PP (Sr. José Luis Martín) i C's (Sr. Ruben Viñuales)

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) sobre l'organització
territorial de Catalunya.
El passat 2 d'octubre de 2015, el Grup Polític de la CUP va presentar aquesta moció al
primer Ple ordinari de la Diputació de Tarragona durant el mandat 2015-2019. Avui, que
celebrem el darrer plenari d'aquest mandat, i després de l'experiència de la CUP en
aquesta institució, la tornem a presentar reafirmant-nos en allò que plantejàvem:
El passat 27 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de vegueries, en
base al que contempla l'Estatut d'Autonomia de 2006, per tal d'establir una organització
territorial adequada a les necessitats del territori i simplificar l'administració per fer-la més
propera a la ciutadania.
En aquesta llei es contempla la substitució de les diputacions provincials pels consells de
vegueria, dotant-se així d'unes institucions pròpies, i especialment, adequant l'existència
d'aquest tipus d'institucions en el conjunt de l'estructura institucional pròpia del territori
autonòmic: ajuntaments, consells comarcals i Generalitat.
Tanmateix, l'execució d'aquesta llei va quedar en suspens, davant la necessitat que l'Estat
espanyol promulgui una llei orgànica que reconegui la capacitat de canviar la denominació i
el nombre d'òrgans de govern territorial. Tanmateix, l'any 2017 el Parlament va aprovar una
nova llei, que modifica substancialment l'anterior, per tal de reconèixer el Penedès com a
vegueria.
Tot i això, considerem que les lleis aprovades al Parlament encara pateixen d'algunes
herències del model de divisió territorial administrativa que caldria resoldre a partir de la
producció legislativa del Parlament de Catalunya, no sols per a la definició del
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funcionament de les vegueries, sinó d'un replantejament de competències entre els
diferents òrgans existents al territori: ajuntaments, consells comarcals, vegueries i
Generalitat.
Tenint en compte, el procés de transició nacional que està protagonitzant Catalunya, el
debat sobre quin model d'organització territorial haurem de dotar-nos per tal de construir un
arquitectura institucional pròpia que resolgui greuges històrics, i alhora, ens doti d'unes
institucions més racionals, eficients, eficaces i democràtiques, pren més rellevància que
mai.
És per això, que des del Grup Polític de la CUP creiem que una institució com la Diputació,
ha de posicionar-se en aquest debat com a actor afectat en aquest procés de reformulació
de l'organització territorial de l'administració, i proposa l'adopció dels següents acords:
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1.- Mostrar el suport de la Diputació de Tarragona al model d'organització territorial que
desenvolupa la Llei de Vegueries de Catalunya.
2.- Emplaçar al Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat espanyol a avançar en els
canvis legislatius necessaris per tal d'implementar aquesta llei. I, que en cas de negativa
per part d'aquesta segona institució, el Parlament de Catalunya -en el marc del procés de
transició nacional en el que estem immersos- executi aquesta llei.
PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha cap.

El President finalment afegeix:
“Jo voldria fer uns comentaris en relació a les coses que el diputat Sr. Fernández ha
esmentat, algunes d’elles, és clar. D’altres no val ni la pena per innecessàries. Però
algunes sí que les voldria deixar remarcades, senzillament per honorar la feina que fan els
diputats i les diputades d’aquesta casa en qualsevol camp, dins de la demarcació i fora de
la demarcació, defensant interessos d’aquesta institució al servei dels nostres municipis i
de la nostra gent, que és com ha de ser.
Per tant, a alguna d’aquestes coses sí que m’hi vull referir perquè quedi naturalment
ampliada la informació parcial que ha donat el Sr. Fernández i que sigui del coneixement de
tots.
No s’han vetat mocions, perquè el dret de veto no el té aquesta Presidència, ni es
contempla. Senzillament en l’ordre del dia s’han incorporat les coses que s’han ajustat a
criteris de legalitat, sempre i en tot moment. No he comptat mai si són una, dues, tres,
quatre o cinc ocasions que això ha passat, en el decurs de quatre anys en què s’ha debatut
en aquest plenari multiplicitat de mocions de tots els grups que han tingut a bé de presentarles. I si en cinc ocasions –fem bo el número que vostè m’ha donat, que no el tinc contrastatno s’han incorporat, s’han argumentat els perquès i s’han documentat adequadament, com
ha d’actuar l’administració, documentant-ho i argumentant-ho i fent-ho en seu pública i,
naturalment, així ha estat en cadascun dels casos. No han estat deliberacions secretes, no
han estat vel·leïtats de la Presidència, no han estat discrecionalitats dels òrgans de govern,
no ha estat res de tot això, ni han estat vetos. Ha estat la improcedència d’incorporar-lo a
l'ordre del dia per qüestions de legalitat, que han estat documentades i acreditades, i
esmentades aquí en el plenari.
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No sé quina qüestió té vostè amb els diputats o les diputades o fins i tot amb el President
quan van a Madrid a defensar interessos d’aquesta casa. Doncs miri, en l’àmbit turístic per
exemple, una de les fonts econòmiques més importants d’aquesta demarcació. O
darrerament obtenint -alguna diputada present el podria informar- quantitats importants de
diners, de més d’1 milió o d’1.300.000 euros a favor de projectes culturals per la nostra
regió que han estat gestionats a Madrid, concedits per Madrid, i que sense el viatge
probablement "ningú no agafaríem cullera", que es diu també col·loquialment.
Diferència d’interessos quan s’havien d’aplicar determinades normes, avui dissortadament
ja vigents, però que la veu d’aquesta Diputació ha estat escoltada. En el tràmit de l’
elaboració de la LRSAL que tants mals de cap ens ha suposat, i en altres tràmits legislatius.
I així li podria fer una llista inacabable d’accions que es van a fer a Madrid per a poder
defensar interessos de les nostres comarques.
La dissolució de la Diputació que vostè reclama, cosa sorprenent que ho digui avui quan
durant quatre anys no sembla que les seves actuacions en aquesta casa hagin anat
dirigides precisament en aquesta situació. Però, això ja és una qüestió de coherència
personal, que jo no he d’entrar a discutir.
I per altra banda, acomiadar-se en el dia d’avui, només em permet dir que quina sort que
tenen els que ja han acabat la feina, perquè jo compto encara que s’han de fer algunes
juntes de govern més, s’han de fer alguns plenaris més i s’han atendre encara moltíssimes
coses fins a finals de juny, que és quan acabarà definitivament el mandat. Si vostès ja s’
han declarat en vacances o ja han acabat la feina, doncs miri “ditxosos” vostès que ho
poden fer així, que als altres encara ens en queda bastant per fer. Moltíssimes gràcies a
tots i totes per la feina que fan dins i fora de casa.”
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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