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Sessió: Sessió ordinària del Ple de data 31 de maig de 2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
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Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Francesc Lluis Barbero Escriva (ERC)
Il·ltre. Sr. Sergi Pedret Llauradó (CiU)
Il·ltre. Sr. Edgar Fernandez Blazquez (CUP)
Il·ltre. Sr. Francesc Artur Gas Ferre (ERC)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Il·ltre. Sra. Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Il·ltre. Sr. 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. Lluis Soler Panisello (CiU)
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Assisteix també com a Interventora accidental, la Sra. Sandra Andreu Febas, Cap dels
Serveis Econòmics, per absència del Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.
ACORDS
SECRETARIA GENERAL
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA AMB CARÀCTER
EXTRAORDINARI EL DIA 17 DE MAIG DE 2019.
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Per unanimitat s'aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter extraordinari el
dia 17 de maig de 2019 per aplicació del règim de sessions aprovat per acord del Ple de 28
de juliol de 2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
2. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019-0001383, DE
REVOCACIÓ PARCIAL DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA A DIPUTAT DELEGAT I
NOVA DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN.
Es dóna compte que per decret de la Presidència núm. 2019-0001383, de data 16 d'abril de
2019, s'ha resolt revocar la delegació efectuada al Diputat delegat dels Serveis d’
Assistència al Ciutadà per decret de la Presidència núm. 2019-0000190, de 23 de gener de
2019, relativa al “Reconeixement d'obligacions de la Corporació, tant les corresponents a
factures i certificacions com els lliuraments de subvencions”, únicament pel que fa a les
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de
les activitats incloses al catàleg de programacions culturals dels ens locals; i delegar-la en
la Junta de Govern, atès que les bases que regulen aquestes subvencions preveuen que la
concessió i la justificació són simultànies i que la publicació de la resolució de concessió
comporta també el reconeixement de l’obligació de pagament i, per tant, per eficiència
procedimental és procedent resoldre els expedients corresponents mitjançant un únic acte
administratiu.
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1428 AL NÚM.
1975 DE 2019.
Es dóna compte, en compliment de l'article 62 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència, del núm. 1428 al núm. 1975 de 2019, amb
un total de 548.
Resum per unitats
37 CULTURA
11 UNITAT DE COORDINACIO D'ADMINISTRACIO I SERVEIS
1

AREA TRESORERIA

22 SERVEI DE TRESORERIA
2

GESTIO ACADEMICA DELS CENTRES EDUCATIUS

10 PATRIMONI
21 PLANIFICACIO

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/06/2019 a les 15:29:45 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 17/06/2019 a les 11:18:55

2

AREA DE SERVEIS INTERNS

2

PROVISIO

1

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA I SUPORT INFORMATIC

2

AREA INTERVENCIO

2

OCUPACIO I EMPRENEDORIA

6

REGIO DEL CONEIXEMENT

14 GESTIO ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS
11 UNITAT DE SUBVENCIONS
24 SERVEIS ECONOMICS
87 GESTIO ADMINISTRATIVA ECONOMICA I QUALITAT
4

UNITAT D'INGRESSOS I BOP

1

UNITAT DE L'AUDITORI I PROGRAMES CULTURALS

7

PLANIFICACIO I ORGANITZACIO
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36 SELECCIO
7

RELACIONS LABORALS

2

AREA SAM

5

SERVEIS JURIDICS

1

AREA SAC

1

PROJECTES EUROPEUS

1

AREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

11 SECRETARIA GENERAL
66 VINCULACIO
34 GESTIO ECONOMICA NOMINA
1

GESTIO DE SERVEIS GENERALS

1

CONSERVACIO

3

DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

25 CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
13 MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
1

SUPORT A LES PERSONES

3

PROTECCIO DE DADES I ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA

2

AREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIO I EMPRENEDORIA

1

AREA SAT

1

UNITAT DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST

4

UNITAT DE PLANIFICACIO I GESTIO FINANCERA

54 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO
2

FORMACIO

3

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA

1

SALUT PUBLICA

1

COMUNICACIO

1

UNITAT DE GESTIO DE COBRAMENTS I PAGAMENTS

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
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4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL ADSCRIT A L'ESCOLA D'ART I DISSENY DE REUS, PER A
EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA PER COMPTE PROPI.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets

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 3A326DD2B36A4A31BECC5D116B5C1D6F i data d'emissió 25/06/2019 a les 12:41:34

1.1. La Sra. Maria Pons Calvet presenta una sol·licitud en relació amb el reconeixement de
compatibilitat com a personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una
activitat al sector privat.
Concretament, la Sra. Pons Calvet demana la compatibilitat per a desenvolupar una
segona activitat per compte propi, com autònoma, desenvolupant tasques de disseny d’
escenografia i il·luminació i mediació artística.
La Sra. Pons Calvet, per mitjà d’escrit que adjunta a la sol·licitud declara que la jornada de
treball com autònoma no supera el 80% de la jornada de treball i que, en cap cas, és
incompatible amb l’horari que desenvolupa a l’Escola d’Art i Disseny de Reus. Així mateix,
declara que les tasques que desenvolupa com autònoma no suposen conflicte d’interessos
amb les tasques que ralitza a l’EAD de Reus.
1.2. La Sra. Pons Calvet és personal laboral contractada amb caràcter temporal com a
professora de dibuix i pintura, amb una jornada del 20%, per prestar serveis a l’Escola d’Art
i Disseny de Reus, que correspon a 7 hores i 30 minuts setmanals.
1.3. En data 11 d’abril 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.
Maria Pons Calvet com a persona física.
1.4. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions de l’Àrea de Serveis
Interns, en data 12 d’abril de 2019, ha informat que, una vegada consultats els seus arxius,
no consta cap contractació efectuada amb la Sra. Maria Pons Calvet. No obstant això, no
es pot desestimar que aquesta empresa hagi pogut tenir relació comercial amb altres
unitats de la Diputació de Tarragona.
1.5. Segons informe de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, de data 23 d’abril 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. Pons Calvet desenvolupa la seva activitat docent entre els dies:

Dimarts, de 15.30 a 18.30 hores
Dijous, de 15.30 a 18.30 hores

En conseqüència, s’entén que no existeix coincidència horària ni conflicte d’interessos entre
les dues activitats artístiques.

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).
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2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
article 1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals laborals, mercantils
o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
La Sra. Pons Calvet demana la compatibilitat per desenvolupar el seu lloc de treball en la
Diputació de Tarragona, on hi té una dedicació setmanal actualment del 20%, amb una
activitat privada, per compte propi, desenvolupant tasques de disseny d’escenografia i
il·luminació i mediació artística, activitat privada als efectes de la Ll, que requereix el previ
reconeixement de compatibilitat.
2.4. L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI considera que existeix relació directa
quan l’activitat a realitzar tingui a veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió,
ajut financer o control del departament, organisme, ens o empreses públiques on l’
interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel principi d’eficàcia i la
regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28
de gener de 2005) assenyalen com un dels objectius de la normativa evitar l’existència de
contactes o àrees d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin ser utilitzats en profit
particular, en perjudici de l’interès públic, o almenys del prestigi que per la seva objectivitat,
imparcialitat o independència han d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la prova
de que s’hagi produït, bastant amb aquesta coincidència i possibilitat.
En el cas de 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, ja que la segona
activitat no està enfocada a les funcions que desenvolupa a l’Escola d’Art i Disseny de
Reus.
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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.
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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%,
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. Pons Calvet, i d’acord amb la declaració que adjunta, en la qual
manifesta que no superarà en aquesta segona activitat una jornada del 80% (fora de l’
horari laboral a l’escola), la suma de les jornades de l’activitat pública principal i l’activitat
privada que pretén compatibilitzar no supera ni superarà en cap moment 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.
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.
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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 per la Sra. Maria Pons Calvet pels motius
esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
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La compatibilitat autoritzada ho és fins a 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
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 de les jornades de l’activitat pública principal i l’
activitat privada supera les 37,5 hores setmanals, que correspon al 100% de la jornada
ordinària dels centres d’ensenyament.
4t. En l’exercici d’aquesta activitat autoritzada la Sra. Pons Calvet no podrà ser contractista
de forma directa o indirecta de la 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.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL FIX, ADSCRIT A L'OA BASE - GESTIÓ D'INGRESSOS, PER DESENVOLUPAR
UNA SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ..................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
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Fets
1.1. La Sra. Maria Fontcalda Solé Altadill presenta escrit en relació amb la sol·licitud d’
autorització de compatibilitat com a personal al servei de l’Administració local per a
desenvolupar una segona activitat en el sector públic. Concretament, la Sra. Solé Altadill
demana la compatibilitat per a una segona activitat com a consultora (professora
col·laboradora) de l’assignatura “Persones i organitzacions” del Grau d’Administració i
Direcció d’Empreses, a la Universitat Oberta de Catalunya.
1.2. La Sra. Solé Altadill és personal laboral fix de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’
Ingressos i ocupa una plaça laboral de tècnica superior, grup A1, amb la categoria de tècnic
superior cap de departament, adscrita a Recursos Humans i Qualitat, a jornada completa.
1.3. La Sra. Solé Altadill tenia autoritzada, per mitjà d’acord del Ple de la Diputació de
Tarragona de 28 de març de 2008, la compatibilitat per a desenvolupar una segona activitat
com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili.
1.4. A l’expedient consta informe favorable de la Universitat Oberta de Catalunya en relació
amb la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Fontcalda Solé Altadill per dur a terme la
seva activitat com a consultora (professora col·laboradora). En aquest informe, a més a
més, consta la durada del contracte de la Sra. Solé Altadill (fins el 18 de juliol de 2019), que
la jornada serà a temps parcial, la retribució total semestral que percebrà preveient el
número d’estudiants de l’assignatura, i que el desenvolupament d’aquesta activitat es farà
de forma no presencial quedant al seu criteri l’horari per dur-la a terme.

Fonaments de dret
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (en endavant, LI) que, de conformitat
amb la seva disposició final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el
Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les administracions públiques
que desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (en
endavant, LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’
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article 1.2.d) de la LIC. L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de treball a l’
Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència.

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 3A326DD2B36A4A31BECC5D116B5C1D6F i data d'emissió 25/06/2019 a les 12:41:34

2.4. L’article 3 de la LI estableix, però, que el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació
podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos
previstos en la Ll per a les funcions docents, i en els que per interès públic es determinin
pel Consell de Ministres i òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.
Malgrat que la LI estableix que les activitats determinades com d’interès públic han de ser
en règim laboral, la realitat existent a l’actualitat és que la prestació de serveis en l’àmbit
docent universitari moltes vegades es presta en règims diferents al laboral com sigui que es
tracta de períodes de temps determinats, motiu pel qual també s’haurien de tenir en compte
aquests altres règims com assimilables a la relació laboral quant a l’aplicació del règim d’
incompatibilitats.
En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès públic i, en cap cas,
suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels llocs i que es condiciona al
seu estricte compliment en els dos.
L’article 21.1 de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de
les condicions de treball.
L’article 14 de l'RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o l'RDI es refereix a llocs de
treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la que no superi les 30 hores setmanals.
L’article 4 de la LIC preveu que:
-1 El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei solament pot tenir un
segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès
del mateix servei públic.
...
-6 En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d'un segon
lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que són objecte del
lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si la funció docent
objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o l'activitat
que es considera principal.
...
-8 Es considera també que hi ha interès públic per a exercir un segon càrrec o
activitat si ho determina així el Consell Executiu.
-9 En els supòsits assenyalats pels apartats 6, 7 i 8, correspon al Consell Executiu
de determinar l'existència d'interès públic, que és condició necessària per a
l'atorgament de l'autorització de compatibilitat. ...”
Quant a l’interès públic d’aquesta activitat s’ha de portar a col·lació la seva normativa
específica que és la Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de
Catalunya la qual en el seu article 4.3. disposa:
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“El personal docent de la Universitat Oberta es compon de professorat propi, en
nombre i categories adequades a les necessitats docents i de recerca de la
universitat, i de personal docent col·laborador, per al qual s'han d'establir els
convenis corresponents i acords específics de col·laboració. ...”
A més a més, l'Acord GOV/47/2015, de 31 de març, pel qual s'aproven les Normes
d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya disposa en el seu
article 32:
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"La UOC, per a acomplir els seus objectius com a universitat, disposa d'una àmplia
xarxa de docents col·laboradors coordinats pel professorat.
Els docents col·laboradors assumeixen la metodologia educativa de la UOC i els
correspon principalment el paper d'orientar i acompanyar l'aprenentatge del col·lectiu
d'estudiants. Fan prestació externa de serveis mitjançant els contractes que
subscriuen amb la Universitat. La seva selecció es fa mitjançant un procés públic. ...”
Per últim, la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització
reconeix de forma expressa en el seu article 7 que les tasques de tutoria i consultoria del
personal docent col·laborador de la UOC són d’interès públic als efectes del que estableix
l'art. 4 de la LIC, sempre que no perjudiquin l'activitat principal.
A més a més, el professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya el podem
assimilar al professor associat referit a l’art. 4 de la LI.
En aplicació de la normativa més amunt esmentada, l'activitat que sol·licita compatibilitzar
la Sra. Solé Altadill té la consideració d'activitat d'interès públic i no hi ha una col·lisió amb
l'horari de l'activitat principal, ho és a temps parcial i de durada determinada.
2.5. En compliment de l’article 7 de la LI i art. 5 de la LIC, serà requisit necessari per
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat total percebuda per
ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els pressupostos generals de
l’Estat per al càrrec de director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en
règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del grup A (ara
A1) o personal de nivell equivalent.
Així mateix, s’estableix que la superació d’aquests límits, en còmput anual, requereix en
cada cas acord exprés del Govern, òrgan competent de les Comunitats Autònomes o Ple
de les Corporacions Locals en base a raons d’especial interès per al servei.
La suma de les retribucions que percep la Sra. Solé Altadill com a tècnic superior cap de
departament i com a professora supera els límits fixats a l'art. 7.1 de la LI.
2.6. Per acord del Ple de la Diputació, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2013,
es va acordar autoritzar que es podran superar els límits establerts a l’article 7.1 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, en el cas d’autoritzacions de compatibilitat del personal al servei
de la Diputació de Tarragona per a desenvolupar un segon lloc de treball en el sector públic
com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps
parcial i amb durada determinada, per raó d’especial interès per al servei. En tot cas, la
superació d’aquest límit s’haurà d’autoritzar en cada cas concret en l’acord previ i exprés
que, si correspon segons la normativa, autoritzarà la compatibilitat, sempre i quan concorrin
les referides raons d’especial interès per al servei.
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Tant per la Diputació de Tarragona com per l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’
Ingressos, al personal del qual s’aplica per analogia aquest acord, disposar de
professionals com la Sra. Solé Altadill que siguin alhora professors de la universitat suposa
impulsar la formació i els coneixements amb els que compta des d’una concepció
transversal i integral del coneixement i de les seves competències professionals. Així, el fet
d’incorporar en el procés educatiu el coneixement derivat de l’exercici professional
garanteix alhora l’enriquiment formatiu del professional docent que forma part del referit
procés. Per altra banda, resulta d’interès autoritzar aquesta compatibilitat perquè la Sra.
Solé Altadill pot aportar una visió professional del tot necessària en el procés formatiu que
es desplega en les aules universitàries atribuint als alumnes una visió complementària de la
pròpiament acadèmica.
2.7. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a efectes de triennis
ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a aquest últim efecte. Les pagues
extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar, només es poden percebre per
un dels llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
2.8. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les normes que
despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) i l’article 15 de l'RDI regulen la prohibició
genèrica d’autorització de compatibilitat pel personal que desenvolupi tasques que
comportin la percepció de complement específic o concepte equiparable. No obstant això, s’
excepcionen expressament les autoritzacions de compatibilitat per exercir com a professor
universitari associat de l’article 4.1 de la LI, al qual com ja s’ha dit es pot assimilar el
professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya.
2.9. La competència per resoldre sobre l’autorització de la compatibilitat correspon al ple de
la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc principal, de conformitat amb l’article 9 de la
LI. Tota autorització de compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat corresponent
al segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 de l’RDI.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Autoritzar que es poden superar els límits establerts a l’art. 7.1 de la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, en
el cas de l’autorització de compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Fontcalda Solé Altadill
per a l’exercici de l’activitat de consultora (professora col·laboradora) a la Universitat Oberta
de Catalunya, per existir especial interès per al servei, en els termes que consten a l’apartat
de fonaments de dret.
2n. Autoritzar a la senyora Maria Fontcalda Solé Altadill la compatibilitat amb l’exercici de l’
activitat de consultora (professora col·laboradora) de la Universitat Oberta de Catalunya,
amb una jornada a temps parcial, fins el 18 de juliol de 2019, pels motius esmentats a l’
apartat de fonaments de dret.
S’autoritza la compatibilitat, en el benentès que s’haurà de notificar a la Diputació de
Tarragona si l’activitat compatibilitzada finalitza o existeix qualsevol modificació respecte la
jornada, horari i/o retribucions en els termes de l’art. 7 de la LI.
En qualsevol cas, l’autorització de compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en
cas de canvi de lloc de treball o modificació de les condicions de treball que puguin tenir
repercussió directa en l’activitat autoritzada.
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3r. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada de treball de l'activitat
principal.
4t. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons cas, d’acord amb l’article 32.l) i 33.g) del Conveni Col·lectiu del personal laboral de
BASE-Gestió d’Ingressos, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de l’
estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
5è. Notificar-ho a la persona interessada.
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6è. Comunicar-ho a la Universitat, al cap de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’
Ingressos, al departament de RH i Qualitat de l’OA BASE – Gestió d’Ingressos, a
Intervenció.

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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I
ECONOMIA
6. DACIÓ DE COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS COMERCIALS. 1R TRIMESTRE 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte de l'Informe de Tresoreria i Intervenció relatiu al compliment dels terminis
de pagament de les obligacions comercials del primer trimestre de l'exercici 2019, que és
com segueix:
"D’acord amb l’informe del servei de Comptabilitat, l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer,
estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.
Aquest informe ha de remetre's als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, així com als ens que en cada Comunitat Autònoma tinguin
atribuïda la tutela financera.

Francesc Cid Grau, Tresorer, i Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació de
Tarragona, INFORMEN:
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1. Els períodes mig de pagament ponderat, període mig de pagament excedit, així com el
nombre i import d’obligacions pagades dins del termini legal i fora d’aquest en el trimestre
es presenten per ens dins l’annex 1 i resumits al quadre següent:
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Període mig
de pagament
(dies)

Pagaments dins el període legal Pagaments fora el període legal
de 30 dies
de 30 dies
Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

Import total

CORPORACIÓ

50

1.642

2.942.039,56

380

838.573,63

TURISME

44

221

285.761,97

6

9.429,81

BASE

65

180

371.449,28

99

159.540,53

L’evolució del període mig de pagament ponderat en l’últim any és la següent:
Període mig de pagament (dies)
1T 2018

2T 2018

3T 2018

4T 2018

1T 2019

CORPORACIÓ

42

39

45

49

50

TURISME

34

37

45

54

44

BASE

25

38

34

63

65

2. Els períodes mig de pendent de pagament, període mig de pendent de pagament
excedit, així com el nombre i import de les obligacions pendents de pagament del trimestre
es presenten per ens dins l’annex 2 i resumits al quadre següent:

Període mig
de pendent

Pendents de pagament dins el
període legal de 30 dies

Pendents de pagament fora el
període legal de 30 dies
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de
pagament
(dies)

Nombre de
pendents de
pagament

Import total

Nombre de
pendents de
pagament

Import total

CORPORACIÓ

43

1.205

3.848.828,87

260

1.172.279,70

TURISME

72

119

115.745,39

22

526.584,88

BASE

94

220

326.562,25

133

750.077,32

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

Import total

CORPORACIÓ

0

0€

TURISME

0

0€

92

568.989,98 €

BASE

"
En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats del compliment dels terminis de pagament de les obligacions
comercials del primer trimestre de l'exercici 2019.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

7. DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ECONÒMIC FINANCER
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DERIVAT DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE
LA DESPESA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Fets
Per acord plenari de 29/03/2019 es va aprovar el pla econòmic financer de la Diputació de
Tarragona derivat de l’incompliment de la regla de la despesa corresponent a la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018.
Un cop aprovat, es va elevar el pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda per a la seva aprovació definitiva.
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En data 06/05/2019 s’ha rebut la notificació de resolució de tutela financera del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en la qual aprova el pla
econòmic i financer dels exercicis 2019 a 2020.
Fonaments de dret
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.

En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats de l’aprovació definitiva del pla econòmic financer de la Diputació de
Tarragona derivat de l’incompliment de la regla de la despesa corresponent a la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

8. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 1R TRIMESTRE 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

Es dona compte de l'informe de la Unitat de Comptabilitat i Pressupost relatiu a l'estat
d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms del primer
trimestre de l'exercici 2019, que és com segueix:
"Fets
Finalitzat el trimestre de referència i comptabilitzades les operacions es procedeix a obtenir
del programari de comptabilitat les dades referents a l’execució pressupostària.
Les dades s’han confeccionat en base a la informació registrada a 31 de març de 2019 i
estan subjectes a variacions perquè s’han obtingut sense haver-se efectuat el tancament
trimestral de la comptabilitat, ja que resta pendent encara realitzar el tancament i obertura
de l'exercici immediat anterior. Aquest mateix fet implica que no s’hi veuen reflectits els
compromisos de despesa de caràcter plurianual amb càrrec a l’exercici 2019 vigents.
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D'altra banda a les xifres exposades no es veu reflectida la modificació de crèdit número 2
dels pressupostos de la Corporació i del Patronat de Turisme, atès que l'aprovació definitiva
va ser el 30 d’abril.
Fonaments de dret
L’article 207 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora d’Hisendes Locals estableix que la Intervenció de l’ens local remetrà
informació de l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria en els terminis i amb
la periodicitat que el Ple estableixi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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El contingut mínim d’aquesta informació es determina a la regla 53 de la Instrucció del
model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre.
Igualment, la Base d’execució del Pressupost número 5 estableix l’obligació de la
Intervenció de donar compte trimestralment sobre l’execució del Pressupost de la
Corporació i dels seus Organismes Autònoms, llevat del quart trimestre que se’n donarà
compte amb la liquidació del Pressupost.
Conclusions
1. Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació i els seus
organismes autònoms d'acord amb els annexos presentats i el resum adjunt per al trimestre
de referència.

Ens

Pressupost
definitiu

Corporació

251.590.803,76

BASE
Patronat
Turisme

de

Ajustos
consolidació

de

Total
Pressupost
Consolidat

Drets reconeguts
néts

% drets/
press.

Obligacions
reconegudes nétes

% oblig./
press.

30.954.516,12

12,30%

30.463.593,98

12,11%

18.787.152,12

1.878.218,12

10,00%

3.864.089,79

20,57%

11.327.235,15

713.936,79

6,30%

1.425.213,21

12,58%

-6.466.400,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

275.238.791,03

33.546.671,03

12,19%

35.752.896,98

12,99%

"
En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus
Organismes Autònoms del primer trimestre de l'exercici 2019.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
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Unitat de Gestió Administrativa
9. PROPOSTA D'ESMENA D’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DEL PLE DE
DATA 17 DE MAIG DE 2019, PEL QUAL S’APROVA INICIALMENT EL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-2401, DE VESPELLA A LA NOU DE GAIÀ,
TRAM: ELS MASOS DE VESPELLA – LA NOU DE GAIÀ, AMB UN PRESSUPOST D’
EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 2.120.883,58 EUROS.
De conformitat amb la proposta de la Unitat de Gestió Administrativa-SAT, el Ple per
unanimitat ACORDA:

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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Fets
1. Amb data 17 de maig de 2019 es va aprovar inicialment per acord del Ple de la
Diputació el Projecte de condicionament de la carretera TV-2401, de Vespella a la
Nou de Gaià, tram: els Masos de Vespella – la Nou de Gaià, amb un pressupost d’
execució per contracta de 2.120.883,58 euros.
2. Amb data 20 de maig de 2019, s’ha detectat un error material en l’esmentat acord,
concretament en la denominació del Projecte. Allà on diu Projecte de
condicionament de la carretera TV-2401, de Vespella a la Nou de Gaià, tram: els
Masos de Vespella – la Nou de Gaià, ha de dir Projecte de condicionament de la
carretera TV-2021, de Vespella a la Nou de Gaià, tram: els Masos de Vespella – la
Nou de Gaià.

Fonaments de dret
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.

En conseqüència, S'ACORDA:
Esmenar l’error material detectat en l’acord d’aprovació inicial de data 17 de maig de 2019,
del Projecte de condicionament de la carretera TV-2401, de Vespella a la Nou de Gaià,
tram: els Masos de Vespella – la Nou de Gaià, allà on diu:
Projecte de condicionament de la carretera TV-2401, de Vespella a la Nou de Gaià, tram:
els Masos de Vespella – la Nou de Gaià.
ha de dir:
Projecte de condicionament de la carretera TV-2021, de Vespella a la Nou de Gaià, tram:
els Masos de Vespella – la Nou de Gaià.

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

10. PROPOSTA D'ESMENA D’ERRORS MATERIALS DETECTATS EN L’ACORD DEL
PLE DE DATA 30 D’ABRIL DE 2019, PEL QUAL ES RESOLEN 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, S’
APROVA DEFINITIVAMENT EL MATEIX, ES DECLARA L’URGENT OCUPACIÓ DELS
BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE, S’INICIA L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ
FORÇOSA I S’APROVA INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.
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De conformitat amb la proposta de la Unitat de Gestió Administrativa-SAT, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ..................... 25 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
1. Amb data 30 d’abril de 2019 per acord del Ple de la Diputació es van resoldre 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, es va aprovar
definitivament el mateix, es va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats
pel projecte, es va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa i es va aprovar inicialment
la relació de béns i drets afectats.
2. Amb data 22 de maig de 2019 s'ha publicat aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (CVE 2019-04635) i en la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona. Així mateix, la relació de béns i drets afectats pel Projecte s'ha tramès als
ajuntaments de la Selva del Camp i d'Almoster perquè sigui sotmesa a informació
pública al tauler d'anuncis d'ambdós ajuntaments.
3. Amb data 22 de maig de 2019, s’han detectat errors materials en l’esmentat acord,
concretament es tracta d'errors tipogràfics consistents en canvis en l'abreviatura dels
m2 en la columna d'observacions dels quadres de la relació de béns i drets afectats
dels dos termes municipals (la Selva del Camp i Almoster).

Fonaments de dret
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Esmenar els errors materials detectats en l’acord del Ple de 30 d’abril de 2019, pel
qual es resolen 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, s’aprova definitivament el mateix, es declara l’urgent ocupació dels béns i
drets afectats pel projecte, s’inicia l’expedient d’expropiació forçosa i s’aprova
inicialment la relació de béns i drets afectats. Concretament en la relació de béns i
drets afectats,

allà on diu:
Terme municipal de la Selva del Camp
AFECTAT
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NOM I DNI DEL
TITULAR

PROMOCIONS
INTEGRALS
DEL
CAMP, SL
B43702950

AJUNTAMENT
LA
SELVA
CAMP
P4314700H

DE
DEL

AJUNTAMENT
LA
SELVA
CAMP
P4314700H

DE
DEL

BATLLE
PUIG
MONTSERRAT
***2449**

Núm Expropiació
Finca
m²

1

904

REFERENCIA CADASTRAL

Polígon

32

Parcel·la

7

Naturalesa,
aprofitament i
classe del bé
afectat

No
urbanitzable

OBSERVACIONS

Serv telef. Sot: 12m.
l. x 2 = 24me Oc
temp serv: 12m.l. x
4 = 482m°
1 pal formigó
arqueta telèfon

2

4039409CF4643G0001QH Urbanitzable

2

Serv
telef.
Soterrada: 2m.l. x
2= 4rne Oc temp
serv: 2m.l. x 4= 8me
Ocupació temporal:
293m°

3

4

391

4039405CF4643G001AH

2427
32

5

Urbanitzable

No
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
serv:
117m.l. x 4= 468m°
2 arquetes telèfon

RODON
EUGENIO
***5423**

SOLE

GASOL
VALLVE
MARIA ROSA
***1924**

5

6

3011

6257

33

33

21

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

22

1 pal formigó

SABARICH
MAESTRO MARIA
***1076**

7

ARNAU
OLIVE
ALEXANDRE
***7565**

8

20

73

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
40m.l. Oc. temp
serv: 40 x 3 = 120m
1 pal formigó 1 torre
metàl.lica

1445

24

12

N o
urbanitzable

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/06/2019 a les 15:29:45 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 17/06/2019 a les 11:18:55

BENET
EMPERADOR
MIGUEL
HEREDEROS DE
***4086**

DOMENECH SOLER
CARLOS
***8395**
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MUNTAS
ANDRES
***1429**

9

10

1805

1497

24

24

12

15

No
urbanitzable

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
26m.l. Oc. temp
serv: 26 x 3 = 78me
1 pal formigó + 1
puntaler

DAROCA
11

20

11

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
37m.l. Oc. temp
serv: 37 x 3 = 111m°
1 pal formigó 1 torre
metal·lica

BARBARA
ROSA
***4951**

LLEVAT

JUAREZ
DOMINGO
***6058**

SUSO

AGUSTENCH
FRANCISCO
***2943**

GENE

RAMIREZ
SARMIENTO
FRANCISCO J
***8961**

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

CAVALLE
LLAURADO ELOY
***5699**

12

2241

24

16

No
urbanitzable

13

2821

24

22

No
urbanitzable

14

193

24

21

No
urbanitzable

15

5261

24

20

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
2m.l. Oc. temp serv:
2 x 3 = 6m°

Serv Elèctric aeri:
96m.I Oc temp
serv: 96m.l. x 3 =
288m°
1 pal formigó 1 torre
metal-lica

16

24

27

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
40m.l. Oc. temp
serv: 40 x 3 = 120m°
1 pal formigó

17

2511

24

30

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri:
116m.I Oc temp
serv: 116m.l. x 3 =
348me
3 pals formigó 2
arquetes reg

CARRILLO
MIQUEL
***6801**

QUILES

CAÑELLAS
GARRIGA
JUAN
HEREDEROS DE
***9467**

18

19

27

3309

20

24

3

31

No
urbanitzable

No
urbanitzable

Serv Elec aeri: 14m.
I Oc temp. serv:
14m.l. x 3 =42me
1 pal formigó
arqueta reg

1

Serv Elèctric aeri:
8m.1 Oc temporal
serv: 8m.l. x 3 =
24me
CABANES
DOMENECH EVA

20

587

24

35

No
urbanitzable
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Serv can: 3m.I x
2=6rne Oc temp
serv: 3m.l. x 4
=12m°

***6861**

1 arqueta reg
TRILLA
RAMON
***4940**

FORT
21

CALDERON
ALCOBENDA
JACINTO
***3014**
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TORRENTS
TORRENTS
MISERICORDIA
altres)
***2790**

369

22

(i

AINETO ANDORRA
FRANCISCO JAVIER
(i altres)
***6397**
SALAS
GALOFRE
SONIA
***9494**
SALSENCH
FORTUNY
MONTSERRAT
***6711**

23

1

23

1670

24

21

No
urbanitzable

12

No
urbanitzable

33

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri:
4m.I
Oc temporal serv:
4m.l. x 3 = 12m'
Serv Elèctric aeri:
55m.I Oc temporal
serv: 55m.l. x 3 =
165mf
2 pals formigó

24

5551

23

10

No
urbanitzable

Serv canon: 62m.I x
2= 124rn Oc temp
serv: 62m.l. x 4 =
248m'
1 arqueta reg

25

636

23

11

No
urbanitzable

Serv canon 30m.I x
2=60rtf Oc temporal
serv: 30m.l. x 4 =
120mf
1 arqueta reg

BARBARA
DOLORES
***4948**

LLEVAT
26

64

23

14

No
urbanitzable

1 arqueta reg

Serv can: 59m.I x
2= 118m2
Serv Elec.
96m.I
98 TABBV 2000 S.L.
B61625331

27

292

23

45

No
urbanitzable

aeri:

Oc temp serv: 59m.
l. x 4 =236m'
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
urbanitzable

Oc temp serv: 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.
86m.I

aeri:
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ANGLES
TRILLA
MARIA CARMEN
***2763**

29

244

23

15

No
urbanitzable

Oc temp serv: 16m.
l. x 4 =64m'
Oc temp. serv: 86m.
l. x 3 = 258m'
2 pals formigó 2
arquetes reg

CANALS
JOSE
***7624**

ANGLES

PERELLO OBRADO
ANA MARIA
***6391**

PINTALUBA
BORRAS JOSE M
***2769**

30

2012

23

51

No
urbanitzable

31

557

23

52

No
urbanitzable

32

3481

23

40

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri:
36m.I Oc temp
serv: 36m.l. x 3 =
108m'
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1 pal formigó
Serv can: 13m.I x
2=26m'
Serv Elec.
61m.I
FORT-BAÑERAS SL
B43583145

33

2860

23

39

No
urbanitzable

aeri:

Oc temp serv: 13m.
l. x 4 =52m2
Oc temp. serv: 61m.
l. x 3 = 183m2
1 torre metal-lica
1 arqueta reg
Serv
canonada:
42m.lx 2=84
Serv Elec. aeri: 9m.I

HIDALGO
RAFAEL
***8460**

LINARES
34

216

23

37

No
urbanitzable

Oc temp serv: 42m.
l. x 4 =168m'
Oc temp. serv: 9m.l.
x 3 = 27m2
2 arquetes reg

PINO
MIGUEL
***4949**

PAMIES
35

23

38

No
urbanitzable

Serv Elec. aeri:
47m.I Oc temp.
serv: 47m.l. x 3 =
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

REFERENCIA CADASTRAL
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NOM I DNI DEL
TITULAR

Núm Expropiació
Finca
m²

AJUNTAMENT
D'ALMOSTER
P4301100F

36

324

Polígon

Parcel·la

5

104

Naturalesa,
aprofitament
i classe del
bé afectat

OBSERVACIONS

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

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 3A326DD2B36A4A31BECC5D116B5C1D6F i data d'emissió 25/06/2019 a les 12:41:34

1 pal formigó + 1 puntaler
1 pou
GOMEZ
GOMEZ
ANGEL (I ALTRES)
***5135**
CARMONA
MUÑOZ
ISABEL
***4992**
SOLER DE FRUTOS
FRANCISCO
***5134**

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 3 arquetes
telèfon
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 2 arquetes
telèfon
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ALTES

43

25

5

26

No
urbanitzable

NOLLA
SUGRÁÑES
JOAQUIN HEREDEROS
DE
***4934**

44

63

5

27

No
urbanitzable

NOLLA
SUGRAÑES
JOAQUIN HEREDEROS
DE
***4934**

45

95

4

40

No
urbanitzable

LLEVAT ESCODA LOT
***7740**

46

6

5

No
urbanitzable

PORQUERES
PILAR
***5121**

LLEVAT GRAU JOSE
MARIA
***4474**

47

5

11

No
urbanitzable

Serv Tfn. soterr: 22m.I x
2 =44m' Oc temp. serv:
22m.l. x 4 =88m2

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

ha de dir:
Terme municipal de la Selva del Camp
AFECTAT
NOM I DNI DEL
TITULAR

PROMOCIONS
INTEGRALS
DEL
CAMP, SL
B43702950

AJUNTAMENT
LA
SELVA
CAMP
P4314700H

AJUNTAMENT
LA
SELVA
CAMP
P4314700H

DE
DEL

DE
DEL

BATLLE
PUIG
MONTSERRAT
***2449**

Núm Expropiació
Finca
m²

1

904

REFERENCIA CADASTRAL

Polígon

32

Parcel·la

7

Naturalesa,
aprofitament i
classe del bé
afectat

No
urbanitzable

OBSERVACIONS

Serv telef. Sot: 12m.
l. x 2 = 24 m2 Oc
temp serv: 12m.l. x
4 = 48m2
1 pal formigó
arquetes telèfon

2

4039409CF4643G0001QH Urbanitzable

2

Serv
telef.
Soterrada: 2m.l. x
2= 4 m2 Oc temp
serv: 2m.l. x 4= 8
m2
Ocupació temporal:
293 m2

3

4

391

2427

4039405CF4643G001AH

32

5

Urbanitzable

No
urbanitzable

Serv telef. Sot: 5m.
l. x 2= 10m2 Oc
temp serv: 5m.l. x
4= 20 m2
Serv telef. Sot:
117m.l. x 2 =234m2
Oc
temp
serv:
117m.l. x 4= 468 m2
2 arquetes telèfon

RODON
EUGENIO

SOLE
5

3011

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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33

***5423**

GASOL
VALLVE
MARIA ROSA
***1924**

6

6257

33

21

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

22

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 3A326DD2B36A4A31BECC5D116B5C1D6F i data d'emissió 25/06/2019 a les 12:41:34

1 pal formigó

SABARICH
MAESTRO MARIA
***1076**

7

ARNAU
OLIVE
ALEXANDRE
***7565**

8

BENET
EMPERADOR
MIGUEL
HEREDEROS DE
***4086**

9

DOMENECH SOLER
CARLOS
***8395**

MUNTAS
ANDRES
***1429**

10

No
urbanitzable
20

73

1445

24

12

1805

24

12

1497

24

15

Serv. Elèctric aeri
40m.l. Oc. temp
serv: 40 x 3 = 120m
1 pal formigó 1 torre
metàl.lica

N o
urbanitzable

No
urbanitzable

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
26m.l. Oc. temp
serv: 26 x 3 = 78 m2
1 pal formigó + 1
puntaler

DAROCA
11

20

11

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
37m.l. Oc. temp
serv: 37 x 3 = 111
m2
1 pal formigó 1 torre
metal·lica

BARBARA
ROSA
***4951**

LLEVAT

JUAREZ
DOMINGO
***6058**

SUSO

AGUSTENCH
FRANCISCO
***2943**

GENE

RAMIREZ
SARMIENTO
FRANCISCO J
***8961**

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

CAVALLE
LLAURADO ELOY
***5699**

12

2241

24

16

No
urbanitzable

13

2821

24

22

No
urbanitzable

14

193

24

21

No
urbanitzable

15

5261

24

20

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
2m.l. Oc. temp serv:
2 x 3 = 6 m2

Serv Elèctric aeri:
96m.I. Oc temp
serv: 96m.l. x 3 =
288 m2
1 pal formigó 1 torre
metal-lica

16

24

27

No
urbanitzable

Serv. Elèctric aeri
40m.l. Oc. temp
serv: 40 x 3 = 120
m2
1 pal formigó

17

2511

24

30

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri:
116m.I. Oc temp
serv: 116m.l. x 3 =
348m2
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3 pals formigó 2
arquetes reg
CARRILLO
MIQUEL
***6801**

QUILES
18

CAÑELLAS
GARRIGA
JUAN
HEREDEROS DE
***9467**

3309

20

24

3

31

No
urbanitzable

No
urbanitzable

Serv Elec aeri: 14m.
I. Oc temp. serv:
14m.l. x 3 =42 m2
1 pal formigó
arqueta reg

1

Serv Elèctric aeri:
8m.l. Oc temporal
serv: 8m.l. x 3 = 24
m2

CABANES
DOMENECH EVA
***6861**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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19

27

20

587

24

35

No
urbanitzable

Serv can: 3m.I. x
2=6m2Oc
temp
serv: 3m.l. x 4 =12
m2
1 arqueta reg

TRILLA
RAMON
***4940**

FORT
21

CALDERON
ALCOBENDA
JACINTO
***3014**
TORRENTS
TORRENTS
MISERICORDIA
altres)
***2790**

369

22

(i

AINETO ANDORRA
FRANCISCO JAVIER
(i altres)
***6397**
SALAS
GALOFRE
SONIA
***9494**
SALSENCH
FORTUNY
MONTSERRAT
***6711**

23

1

23

1670

24

21

No
urbanitzable

12

No
urbanitzable

33

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri:
4m.I.
Oc temporal serv:
4m.l. x 3 = 12m2
Serv Elèctric aeri:
55m.I. Oc temporal
serv: 55m.l. x 3 =
165 m2
2 pals formigó

24

5551

23

10

No
urbanitzable

Serv canon: 62m.I.
x 2= 124m2 Oc
temp serv: 62m.l. x
4 = 248 m2
1 arqueta reg

25

636

23

11

No
urbanitzable

Serv canon 30m.I. x
2=60
m2
Oc
temporal serv: 30m.
l. x 4 = 120m2
1 arqueta reg

BARBARA
DOLORES
***4948**

LLEVAT
26

64

23

14

No
urbanitzable

1 arqueta reg

Serv can: 59m.I. x
2= 118m2
Serv Elec.
96m.I.
98 TABBV 2000 S.L.
B61625331

27

292

23

45

No
urbanitzable

aeri:

Oc temp serv: 59m.
l. x 4 =236 m2
Oc temp. serv: 96m.
l. x 3 = 288 m2
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2 pals formigó + 1
puntal
Serv canon: 14m.I.
x 2=28 m2
CORTS
BALAÑA
MAGDALENA
HEREDEROS DE
***4938**

Serv Elec. aeri: 6m.
I.
28

5677

23

47

No
urbanitzable

Oc temp serv: 14m.
l. x 4 =56m2
Oc temp. serv: 6m.l.
x 3 = 18m2
1 arqueta reg

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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Serv can: 16m.I. x
2=32m2

ANGLES
TRILLA
MARIA CARMEN
***2763**

Serv Elec.
86m.I.
29

244

23

15

No
urbanitzable

aeri:

Oc temp serv: 16m.
l. x 4 =64m2
Oc temp. serv: 86m.
l. x 3 = 258m2
2 pals formigó 2
arquetes reg

CANALS
JOSE
***7624**

ANGLES

PERELLO OBRADO
ANA MARIA
***6391**

PINTALUBA
BORRAS JOSE M
***2769**

30

2012

23

51

No
urbanitzable

31

557

23

52

No
urbanitzable

32

3481

23

40

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri:
36m.I. Oc temp
serv: 36m.l. x 3 =
108m2
1 pal formigó
Serv can: 13m.I. x
2=26m2
Serv Elec.
61m.I.

FORT-BAÑERAS SL
B43583145

33

2860

23

39

No
urbanitzable

aeri:

Oc temp serv: 13m.
l. x 4 =52m2
Oc temp. serv: 61m.
l. x 3 = 183m2
1 torre metal-lica
1 arqueta reg
Serv
canonada:
42m.l.x 2=84m2
Serv Elec. aeri: 9m.I

HIDALGO
RAFAEL
***8460**

LINARES
34

216

23

37

No
urbanitzable

Oc temp serv: 42m.
l. x 4 =168m2
Oc temp. serv: 9m.l.
x 3 = 27m2
2 arquetes reg
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PINO
MIGUEL
***4949**

PAMIES

35

23

38

No
urbanitzable

Serv Elec. aeri:
47m.I. Oc temp.
serv: 47m.l. x 3 =
141m2
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

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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AFECTAT
Núm Expropiació
Finca
m²
AJUNTAMENT
D'ALMOSTER
P4301100F

36

324

REFERENCIA CADASTRAL

Polígon

Parcel·la

Naturalesa,
aprofitament
i classe del
bé afectat

5

104

No
urbanitzable

OBSERVACIONS

Serv can: 1m.I. x
2=2m2Oc temp serv: 1m.
l. x 4 =4m2
POLO
CONCEPCION
***1178**

POLO
37

1660

5

14

No
urbanitzable

Serv Elec. aeri: 25m.I. Oc
temp. serv: 25m.l. x 3 =
75m2
1 pal formigó + 1 puntaler
1 pou

GOMEZ
GOMEZ
ANGEL (I ALTRES)
***5135**
CARMONA
MUÑOZ
ISABEL
***4992**
SOLER DE FRUTOS
FRANCISCO
***5134**

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

466

5

15

No
urbanitzable
1 pou

Serv canon: 12m.I. x 2=
24m2 Oc temp serv: 12m.
l. x 4= 48m2

VEYRAT
FRANCE
***1564**

MARIE
39

8671

5

72

No
urbanitzable

Serv Elec aeri: 193m.l.
Oc temp. serv: 193m.l. x
3= 579m2
Serv Tfn. sot 85m.I.
x2=170m2 Oc temp.
serv: 25m.l. x4 =100m2
5 pals formigó 1 torre
metal·lica 2 arquetes
telèfon 1 pou

VILAFRANCA AYMAMI
ELISA
***2763**

40

555

5

23

No
urbanitzable

Serv Tfn. Sot: 117m.I. x
2=234m2 Oc temp. serv:
117m.l. x 4 =468m2
1 pal formigó 1 arqueta
telèfon
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GELABERT CUTRONA
M TERESA (i altres)
***5881**
FORT
GELABERT
MONICA
***8663**
FORT
GELABERT
XAVIER
***8663**

Serv Elec aeri: 25m.I. Oc
temp. serv: 25m.l. x 3
=75m2
41

1592

5

29

No
urbanitzable

Serv Tfn. sot 80m.I.
x2=160m2 Oc temp.
serv: 80m.l. x4 =320m2
2 pals formigó 3 arquetes
telèfon
Serv Elec aeri: 70m.I. Oc
temp. serv: 70m.l. x 3
=210m2

ROIG CAPACES
CONSOLACION
***2972**

M
42

2633

5

30

No
urbanitzable

Serv Tfn. soterr: 92m.I. x
2=184m2 Oc temp. serv:
92m.l. x 4 =368m2
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3 pals formigó 2 arquetes
telèfon
PORQUERES
PILAR
***5121**

ALTES
43

25

5

26

No
urbanitzable

NOLLA
SUGRÁÑES
JOAQUIN HEREDEROS
DE
***4934**

44

63

5

27

No
urbanitzable

NOLLA
SUGRAÑES
JOAQUIN HEREDEROS
DE
***4934**

45

95

4

40

No
urbanitzable

LLEVAT ESCODA LOT
***7740**

46

6

5

No
urbanitzable

LLEVAT GRAU JOSE
MARIA
***4474**

47

5

11

No
urbanitzable

Serv Tfn. soterr: 22m.I. x
2 =44m2 Oc temp. serv:
22m.l. x 4 =88m2

Serv Elèctric aeri: 4m.I.
Oc temporal serv: 4m.l. x
3 = 12m2
Serv Elèctric aeri: 59m.I.
Oc temporal serv: 59m.l.
x 3 = 177m2
2 pals formigó

FORTUNY
ABDON
***9983**

GASSULL
48

5

67

No
urbanitzable

Serv Elèctric aeri: 41m.I.
Oc temporal serv: 41m.l.
x 3 = 123m2

2. Publicar aquest acord d'esmena en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.
3. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la Selva del Camp i d'Almoster, perquè
en prenguin coneixement.

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

ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
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Gestió Administrativa dels Centres Educatius
11. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERROR DETECTAT EN L’ACORD ADOPTAT PEL
PLE, DE DATA 17 DE MAIG DE 2019, D'APROVACIÓ DE LES NORMES REGULADORES
DELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE LES
ESCOLES I CONSERVATORIS DE MÚSICA I DE LES ESCOLES D’ART I DISSENY DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA APLICABLES AL CURS 2019-2020.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-SAC, el
PLE amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:

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 3A326DD2B36A4A31BECC5D116B5C1D6F i data d'emissió 25/06/2019 a les 12:41:34

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

Fets
1. En data 17 de maig de 2019, el Ple de la Diputació de Tarragona va acordar l’aprovació
de les normes reguladores dels preus públics dels serveis d’ensenyaments artístics de les
Escoles i Conservatoris de Música i de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona aplicables al curs 2019-2020.
2. En data 20 de maig de 2019, la Unitat de Gestió de Centres de l’Àrea del SAC ha
detectat una omissió en les normes acordades, en les disposicions generals article 7 punt
1, que és necessari corregir en els termes següents:
On deia:
"A) Modalitat de pagament únic
El pagament únic ha de realitzar-se en el moment d'efectuar la matrícula"
Ha de dir:
"A) Modalitat de pagament únic
El pagament únic ha de realitzar-se en el moment d’efectuar la matrícula. S’aplicarà
una bonificació del 3% sobre el total del preu que correspongui en el cas d’estudis
reglats i, en el cas d’estudis no reglats, als programes que per si sols o en la suma
de diversos superin l’import de 500 €".

Fonaments de dret
Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, estableix pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors
que "...les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes".

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Corregir l'error detectat en les Normes reguladores dels preus públics per a la
prestació dels serveis d'ensenyaments artístics de les Escoles i Conservatoris de Música i
de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona aplicables per al curs 20192020, en les disposicions generals article 7 punt 1 apartat A) Modalitat de pagament únic,
que queda amb la següent redacció:
El pagament únic ha de realitzar-se en el moment d’efectuar la matrícula. S’aplicarà
una bonificació del 3% sobre el total del preu que correspongui en el cas d’estudis
reglats i, en el cas d’estudis no reglats, als programes que per si sols o en la suma
de diversos superin l’import de 500 €.

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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Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la correcció de les Normes
reguladores dels preus públics per a la prestació de serveis d'ensenyaments artístics de les
Escoles i Conservatoris de Música i de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona aplicables per al curs 2019-2020, aprovada pel Ple de la Corporació.
Tercer. Comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

PRECS I PREGUNTES

El President passa la paraula al diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Aprofitant que aquest és el darrer Ple que assistiré com a Diputat i que el següent mandat
la CUP no tindrà representació, i intuint que serà Esquerra Republicana qui tindrà la
Presidència d’aquesta Diputació, felicitar-los de part nostra, us farem entrega de l’estelada
que durant quatre anys hem estat penjant cada dia al balcó del nostre despatx perquè a
veure si vosaltres sí que la pengeu.
I a la resta molt agraït d’haver-los conegut a moltes de vostès. I com va dir el Sr. Poblet
despedint el Sr. Cruset, “bon vent i barca nova”.
President:
“Voldria també afegir unes paraules en aquest Ple de comiat també per part meva i que
suposo també s’hi veuran reflectits d’alguna manera els sentiments dels Diputats i
Diputades que eventualment no continuïn en aquesta Corporació en aquest proper mandat.
Han estat uns anys importants de la meva vida naturalment i ja em perdonaran que avui
aquesta petita intervenció tingui caràcter fonamentalment personal. Són vint-i-sis anys i mig
llargs de presència en aquesta casa, repartits entre uns anys de Diputat, un poc temps que
no hi vaig ser, i aquests dotze anys en què he presidit les tres corporacions que han regit
els destins d’aquesta institució en aquests darrers anys, del 2007 al 2019.
He tingut la responsabilitat però també, perquè no, el privilegi de fer diversos tombs, quedi
dit així, pel territori, per la regió. Comarca a comarca, municipi a municipi, he visitat tots els
llocs. I ho fet sempre acompanyat dels alcaldes i les alcaldesses que han tingut la
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responsabilitat de conduir els seus municipis. Presidents i presidentes comarcals, regidors i
regidores. I aquest ha estat un tomb profitós que ens ha permès apreciar moltes coses. La
principal d’elles, superar uns temps difícils. I posar la nostra regió en el punt que li
correspon. En algunes coses ja hi érem i en d’altres ja ens hi hem posat. I per tant, ha estat
un honor servir aquesta causa al costat de tanta i tanta gent dels diferents accents, matisos,
pensaments i ideologies polítiques, però amb idèntica convicció, vull pensar, per part de
tots.
Han estat molts Plens i moltes Juntes de Govern i molts actes institucionals que han
coronat d’una manera més visible aquesta feina que a vegades no és tan perceptible. I els
puc afirmar que ha estat un honor i un privilegi. Vivim en un lloc del món afortunat. I de
nosaltres depèn que ho sigui cada vegada més. Algunes coses són intrínseques en les que
no hi podem intervenir. Són allò que diríem les qüestions que la vida ens ha posat a les
nostres mans. I d’altres sí que depenen de nosaltres i crec que conjuminar les unes amb
les altres ens fa gent afortunada. No tothom té aquestes possibilitats al món. Per tant,
constato aquesta realitat i desitjo que en el futur pugui créixer en qualitat, en benestar i en
seguretat per les persones.
Vull tenir un agraïment molt especial per aquesta Corporació perquè és la darrera
Corporació de la que jo formaré part i, per tant, a tots i cadascun de vostès formen part ja
per sempre de la meva vida, de les responsabilitats públiques i, naturalment, això és també
important per la meva persona.
Els vull desitjar el millor a tots vostès, i no farem embuts, en tot allò que és personal i
familiar. Amb la resta, deixem-lo a la lliure interpretació de cadascú. Però com a persones i
les seves famílies els desitjo el millor a tots, en la mateixa intensitat.
Mirant el futur, desitjo a les futures Corporacions una cosa molt senzilla. Que siguin feliços
podent fer el mateix que nosaltres hem fet i que jo he tingut el privilegi de fer. Per què no?
Siguem feliços. Perquè aquest privilegi i aquest honor ens pot arribar a fer feliços. A mi m’hi
ha fet, els hi puc assegurar. Els mals de cap queden lluny del pensament quan un plega.
Queden les hores viscudes d’íntima felicitat, d’intensa felicitat. I vostès també hi són. Els
puc ben assegurar.
He procurat fer dues coses que formen part del meu identitari polític. Ni perdre el temps ni
fer-lo perdre. Tan senzill com això. Sempre he defensat que en l’acció pública s’hi és per la
confiança i per un temps. I no podem defraudar ni una cosa ni perdre ni malmetre l’altra.
Per tant, he procurat fer honor a la confiança, aprofitant el temps, i no fent-lo perdre a les
persones que m’han donat aquesta confiança.
I dono les gràcies a tothom que he tingut de company en aquest viatge. Hi ha debats més
enllà de vostès. Han estat molts els companys i companyes que he tingut en aquests anys
de presència a la Diputació, tant en l’àmbit dels electes, com en l’àmbit de la funció pública,
com en l’àmbit d’altres persones que ocasionalment han acompanyat també les meves
responsabilitats des de diferents posicions.
Han estat sis corporacions de les que n’he format part. I naturalment, n’estic agraït a
tothom. Sense cadascuna de les aportacions no hauria pogut fer jo la feina que he fet. Per
tant, no podria detallar-ho però podria estendre’m amb exemples. Aquells alcaldes que m’
han vingut a demanar una petita ajuda per a tirar endavant una iniciativa en el seu municipi
perquè d’allò en depenia la dignitat de l’autoritat. I et quedes de pedra quan et diuen això.
Minúsculs municipis on la migradesa del recurs material pot posar en joc la dignitat, el pes i
la responsabilitat del seu càrrec, elegit pels seus veïns. I això no es pot tolerar mai. La
dignitat del càrrec és el primer que hem de respectar sempre. I ajudar a persones com
aquestes, fer que aquest sentiment, que aquest valor creixi en la nostra societat, el
respecte per la dignitat del càrrec, d’aquell que ha estat elegit per la voluntat popular dels
seus veïns, és una altra de les coses que per mi ha estat una empremta afortunada, que he
descobert com en cap altre lloc en aquesta institució. No ara ja com a President, sinó com a
Diputat també.
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Gràcies a la ciutadania. La segona regió més important del país. Gairebé 800.000 persones
que bateguen cada dia, que viuen cada dia per tirar endavant el seu futur. Estic segur que
els hem fet aportacions que han facilitat la seva vida, vull pensar que d’una manera
majoritària. Segurament que no haurem arribat a tot arreu, però la nostra acció ha procurat
arribar a tot arreu i no ha fet diferències.
Agraeixo a la ciutadania la seva comprensió i, naturalment, la seva indispensable confiança
per treballar. I, naturalment, com no, excusar-me i excusar-nos d’aquelles coses en què
segurament potser no hem reparat o que hagin produït algun disgust que segurament
haurà estat involuntari.
Gràcies als companys de govern, que d’una manera més intensa han fet possible la meva
trajectòria. Els d’ara i els del passat. Tots els que m’han acompanyat en aquesta
responsabilitat de governar, defensar i administrar aquesta regió des de les nostres
responsabilitats.
Gràcies als servidors públics d’aquesta casa. Aquesta família gran, d’un entorn de mil doscentes persones que estan, i ho dic així en un sentit definitori de la geografia que ocupen,
escampats i escampades per les deu comarques amb diverses ocupacions. Quan parlem d’
excel·lència i parlem de transparència i de qualitat en la gestió és gràcies a tot aquest gran
equip humà que podem tenir aquesta consideració i aquesta qualificació. No me’n vull
deixar ni un, ni una, tots hi són presents en aquesta consideració. Vaig arribar i des d’
aquest mateix lloc deia “faig confiança i necessitaré de la gran força constructora, que sota
la direcció política, executin els funcionaris, servidors i servidores públics d’aquesta casa”.
Ara que he tingut el privilegi de rebre aquesta gratificant feina i professionalitat que han
posat al servei d’aquesta causa, és l’hora de dir gràcies perquè ho han fet, ho han fet amb
excel·lència, ho han fet amb transparència, i ho han fet amb qualitat i amb sentit de
responsabilitat.
I gràcies a tots vostès, als que des dels escons i des de la sala ocupen avui aquest indret
ple de simbolisme, que és aquesta sala de Plens.
Aquest és el darrer Ple del mandat per tots nosaltres. El proper Ple serà senzillament per
aprovar l’acta del que avui hàgim dit, fet o acordat. Per tant, és avui que els vull agrair
moltíssim la seva companyia en aquest darrer viatge, que és el darrer Ple del mandat, i per
a molts de nosaltres, o per alguns de nosaltres, però per a mi segur, és el darrer Ple de la
meva vida. Per tant, és una estampa bonica que conservaré sempre en la meva memòria.
Naturalment jo a partir d’ara puc oferir poques coses perquè les responsabilitats ja no
formaran part de la meva vida, però sí que els hi ofereixo l’únic que un pot oferir a la vida
que és casa meva i l’amistat per allò que els hi pugui ser d’utilitat, sense cap mena de
diferència. I els hi dic ben sincerament, de tot cor. Gràcies.”

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

Secretària general

President e.f.

Pilar Sanchez Peña

Josep Poblet Tous
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