Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple de data 5 de juny de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 5 de juny de 2020
Hora d'inici: 10:15
Hora de finalització: 10:46
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sr. Pau Ricoma Vallhonrat (ERC)
Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé (PSC-CP)
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual (ERC)
Il·ltre. Sr. Salvador Ferre Budesca (PSC-CP)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC-CP)
Il·ltre. Sr. Jordi Cartanya Benet (ERC)
Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras (Junts)
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixà (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC-CP)
Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martinez (PSC-CP)
Il·ltre. Sra. Maria del Camí Mendoza Merce (ERC)
Il·ltre. Sr. Joan Josep García Rodríguez (Junts)
Il·ltre. Sra. Maria Teresa Mariné Solé (ERC)
Il·ltre. Sr. Francesc Lluis Barbero Escriva (ERC)
Il·ltre. Sr. Juan Castor Gonell Agramunt (PSC-CP)
Il·ltre. Sr. Ruben Viñuales Elias (Cs)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC-CP)
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Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la Diputació.
Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Abans de donar inici a la sessió, per part de la Presidenta es dona lectura a la següent
declaració institucional
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Dia Mundial del Medi Ambient: salvem el planeta
El 1975 Nacions Unides, va declarar el 5 de juny es celebra el Dia Mundial del Medi
Ambient per generar consciència de la necessitat de protecció del medi ambient i
sensibilitzar sobre les qüestions ambientals com la contaminació de la mar, l'escalfament
global, el consum insostenible, o els delictes contra la natura. Una data que coincideix
amb la data d’inici de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà,
celebrada a Estocolm el 1972, a partir de la qual es va crear el Programa de les Nacions
Unides pel Medi Ambient.
L’any 2015, es van consensuar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’
objectiu d’assolir un planeta més sostenible, just i equitatiu l’any 2030, entre els quals es
troben la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, i l’energia. A 10 anys de la
data acordada, encara són molts els reptes per assolir i els objectius per complir, com la
transició cap a un model energètic lliure de carboni, la reducció de la contaminació i dels
gasos que produeixen l’escalfament global.
Si hem pogut avançar en la concreció d’aquests objectius pendents d’assolir i en la
necessitat de situar al centre la perspectiva ecologista en la nostra acció política, ha estat
gràcies al paper que han jugat i segueixen jugant, els moviments socials a favor del medi
ambient des de tots els racons del planeta, posant de manifest la necessitat d’una mirada
global davant de les problemàtiques locals. Aquests moviments, avui liderats per joves, ens
recorden que el canvi climàtic és una realitat que no podem ignorar.
Aquest 2020, a més, ens enfrontem a una greu crisi sanitària global ocasionada per un
coronavirus, el SARS-CoV-2, que posa de manifest la importància de situar el benestar
climàtic i les persones al centre per evitar que la crisi la paguin els de sempre. La crisi del
coronavirus, com la crisi climàtica, és la mostra que cal coordinar les accions que
realitzem en un món globalitzat perquè les nostres accions locals tenen conseqüències
globals. No podem esperar més, la terra ens ho reclama. Salvem el planeta!
Aquesta revolució ecològica ha de fer possible la necessària i urgent transformació global
del nostre sistema de vida. Les transformacions globals que implica aquesta revolució
han de passar per descarbonitzar la vida quotidiana i l’economia, per canviar el model
energètic i per reduir i transformar els residus. Aquesta crisi ens ha fet adonar-nos, entre
altres coses, de la necessitat d’un planeta més sostenible per a poder gaudir de vides
saludables.
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Per tant, com a societat, i des de les institucions hem d’avançar en la defensa d’aquelles
polítiques mediambientals que ajudin a incorporar estratègies per salvar el nostre
planeta. Per això ens hem de comprometre a:
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Avançar cap un model d’energia 100% renovable, de major eficiència, que fomenti l’
autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat
energètic, lliure de monopolis i amb uns preus justos.

Impulsar una estratègia de gestió de residus que aposti pel Residu Zero amb la
implementació de sistemes d’economia circular per a una transformació dels residus
amb ecodisseny i processos de gestió innovadors.

Garantir un ús més eficient dels recursos naturals, fent-ne una explotació racional i
equilibrada territorialment, com l’aigua, garantint un subministrament mínim i
recuperant els aqüífers i els cabals ecològics.

Canviar el sistema de mobilitat, per reduir l’impacte dels vehicles privats front el
transport públic i altres models de baix impacte mediambiental.

Desenvolupar una estratègia de conservació i protecció de la biodiversitat i del
paisatge com un element clau per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els
territoris, amb una especial atenció cap al Delta de l’Ebre, un dels espais de
biodiversitat de la nostra demarcació que es troba, a dia d’avui, en un estat de
fragilitat.

ACORDS
SECRETARIA GENERAL
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A DISTÀNCIA EL DIA
8 DE MAIG DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l’acta de la sessió a distància celebrada amb caràcter extraordinari el
dia 8 de maig de 2020.
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CONTROL I FISCALITZACIÓ
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1388 AL NÚM. 1762
DE L'ANY 2020.
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. 1388 al núm. 1762 de 2020, amb un
total de 375.
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Resum per unitats
47

CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

7

PLANIFICACIÓ

3

CULTURA

24

SERVEI DE TRESORERIA

2

RELACIONS LABORALS

2

UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1

SERVEIS JURÍDICS

1

UNITAT DE COORDINACIÓ D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

1

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

3

TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

57

GESTIÓ ADMINISTRATIVA ECONÒMICA I QUALITAT

11

SECRETARIA GENERAL

17

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

7

GESTIÓ ECONÒMICA NÒMINA

20

UNITAT DE FISCALITZACIÓ

6

PROVISIÓ

36

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

2

DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS

1

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

1

SERVEIS ECONÒMICS

1

UNITAT DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ FINANCERA

117 UNITAT DE SUBVENCIONS
8

VINCULACIÓ

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2020-0001596 DE 13 DE MAIG
DE 2020 D'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS
COL·LEGIATS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
El Ple queda assabentat del Decret de la Presidència núm. 2020-0001596 de 13 de maig de
2020 d'aixecament de la suspensió de les sessions dels òrgans col·legiats de govern de la
Diputació de Tarragona.
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" Fets
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El passat 11 de març de 2020, l’OMS va declarar la malaltia del coronavirus COVID-19 com a
pandèmia mundial. A partir d’aquell moment i atesa la situació, l’Administració de l’Estat i la de
la Generalitat de Catalunya van dictat tot un seguit de normes, resolucions i instruccions amb
mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia, fins a l’aprovació del Reial Decret
Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta declaració, ratificada pel Congrés dels
Diputats en sessió extraordinària, ha estat prorrogada per tercera vegada fins el dia 24 de
maig, amb l’autorització expressa del Congrés dels Diputats en sessió del dia 6 de maig.
L’ excepcional mesura de la declaració de l’estat d’alarma es justifica, segons la exposició de
motius de l’RDL 463/2020, de 14 de març, en la necessitat de protegir la salut i la seguretat
dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública, per la
qual cosa es limita la lliure circulació de les persones i així limitar al màxim el contacte social
amb la finalitat d’evitar els contagis. L’article 6 d’aquesta norma estableix que cada
administració conservi les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària
dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres
directes de l’autoritat competent a l’efecte de l’estat d’alarma.
En data 15 de març, la presidenta de la Diputació de Tarragona va dictar el decret núm. 2020 –
000881 de Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms així com als seus càrrecs electes i personal
eventual de confiança, en el qual es resol, entre d’altres, determinar els serveis bàsics i
estratègics de la Diputació, suspendre amb caràcter general el treball presencial de tot el
personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms a partir del dia 16 de
març de 2020 i suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments
administratius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms d'acord amb
l'establert a la disposició addicional tercera de l’RD 463/2020, a reiniciar tan bon punt aquesta
disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a
procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en
els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la
seva conformitat a les mesures.
Així mateix, per decret núm. 2020-0000847 de 13 de març, aquesta Presidència va suspendre
les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació, per un període inicial de dues
setmanes. Posteriorment, per decret número 2020-0001034, de 27 d’abril, es va resoldre
mantenir aquesta suspensió de manera indefinida i sens perjudici que «quan les condicions
tecnològiques ho permetin i garanteixin la seguretat, tant tècnica com jurídica, es puguin
realitzar sessions de caràcter extraordinari».
El manteniment de la declaració de l’estat de l’alarma al llarg dels dies ha fet necessària l’
habilitació de mecanismes, tant tècnics com jurídics, per a permetre garantir l’activitat
administrativa de la manera més regular i àmplia possible. Així entre d’altres, ha sigut possible
la celebració de dues sessions de comissions informatives el dia 4 de maig i del ple de la
Diputació el dia 8 d maig, una vegada s’ha pogut disposar del sistema tecnològic adequat per a
garantir la realització de sessions d’òrgans col·legiats a distància i s’han definit un conjunt de
regles específiques per al seva desenvolupament (Decret de la Presidència de la Diputació de
Tarragona núm. 2020-0001352 de 28 d’abril de 2020).
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Amb la voluntat d’un progressiu retorn a la nova normalitat pel que fa a l’activitat ordinària dels
òrgans de govern col·legiats de la Diputació, es considera adequat aixecar la suspensió de la
celebració de les sessions per a restablir un règim ordinari de sessions a distància, si bé sense
la periodicitat establerta inicialment en els acords de cartipàs de la corporació 2019 – 2023
mentre es mantingui la declaració de l’estat d’alarma i les seves restriccions de mobilitat i
concentració de persones en espais físics.
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Fonaments de dret
- Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Resolució de 6 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març.
- Disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica.
- Disposició final segona del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’aproven
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
- Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona núm. 2020-0001352 de 28 d’abril de
2020, pel qual s’estableixen les regles i les instruccions per a la realització de sessions a
distància dels òrgans de govern col·legiats de la Diputació de Tarragona

Per tot això, RESOLC:
1.- Aixecar la suspensió de la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la
Diputació de Tarragona.
2.- Establir que les sessions que es celebrin des de la data d’aquesta resolució es realitzin a
distància d’acord amb les regles aprovades per Decret núm. 2020-0001352 de 28 d’abril de
2020 i ratificades per acord del Ple de la Diputació de 8 de maig de 2020.
3.- Aprovar el calendari de sessions de caràcter ordinari següent, que retornarà a la periodicitat
ordinària establerta per al mandat corporatiu 2019 – 2023 tan bon punt sigui possible celebrar
les sessions de manera presencial a la seu de la Diputació, i sens perjudici que es puguin
realitzar les sessions extraordinàries que sigui necessari per a l’aprovació d’aquells assumptes
que requereixin una tramitació urgent i estiguin vinculats a la resolució de necessitats derivades
de la situació de crisi sanitària i econòmica a conseqüència del COVID19:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 15/06/2020 a les 12:16:36 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 15/06/2020 a les 14:59:37

Ple: últim divendres de mes a les 10 h, a partir del 26 de juny

Junta de Govern, els dimarts a les 13 h, a partir del dia 19 de maig de 2020 amb
periodicitat quinzenal
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Comissions Informatives preparatòries del Ple:

Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i
Assumptes Generals: el dilluns de la setmana anterior a la data del ple
Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions: el dilluns
de la setmana anterior a la data del ple
Comissió Informativa d’Hisenda i Economia: el dilluns de la setmana anterior a la
data del ple
Comissió Informativa de Projectes Europeus i Regió del Coneixement i TIC: el
dilluns de la setmana anterior a la data del ple
Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà: el dimarts de la
setmana anterior a la data del ple
Comissió Informativa del Servei d’Assistència Municipal: el dimarts de la setmana
anterior a la data del ple
Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Territori: el dimarts de la
setmana anterior a la data del ple

4.- Notificar aquesta resolució als diputats i diputades membres de la corporació i comunicar-la
als caps d’àrea i als secretaris i secretàries delegats de les comissions informatives.
5.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió dels òrgans col·legiats de govern de
la Diputació de Tarragona que celebrin. "
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020-0001789, D'1 DE JUNY
DE 2020, DE RENÚNCIA DE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA.
El Ple queda assabentat que per Decret de la Presidència núm. 2020-0001789, d'1 de juny de
2020, es resol la renúncia del senyor David Requena Giró com a personal eventual de
confiança, auxiliar de grup, del Grup Polític d'Esquerra Republicana de Cataunya.
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020-0001701, D'1 DE JUNY
DE 2020, DE RENÚNCIA DE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA.
El Ple queda assabentat que per decret de la Presidència núm. 2020-0001701, d'1 de juny de
2020, de renúncia de la senyora Sandra Suárez Plana del lloc de personal eventual de
confiança del Grup Polític de Junts x CAT.
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6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020-0001786, D'1 DE JUNY
DE 2020, DE RENÚNCIA I NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA.
La Presidenta agraeix al personal eventual de confiança que ha treballat amb nosaltres aquí a
la Diputació les tasques realitzades.

El Ple queda assabentat que per Decret de la Presidència núm. 2020-0001786, d'1 de juny de
2020, es resol la renúncia del senyor Òscar Ologaray Arasa del càrrec d'Assessor de Govern
de Participació Ciutadana, Modernització i Qualitat dels Ens Locals i nomenament del senyor
Òscar Ologaray Arasa per ocupar el càrrec de Secretari del Grup Polític Junts.
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ECONOMIA
7. APROVAR EL PREU PÚBLIC PER L'ASSISTÈNCIA EN TREBALLS DE DESINFECCIÓ
VIÀRIA DE LES ZONES ESTRATÈGIQUES MUNICIPALS PER EVITAR EL CONTAGI DEL
COVID-19.
La Presidenta:
“Això també va ser informat en la comissió, sabeu que aquests serveis nous que estem
prestant, en els quals ens hem hagut d’adaptar segons les necessitats actuals dels municipis i
per tant aprovaríem aquest preu públic si no hi ha ningú que voti en contra o que s’abstingui.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE per
unanimitat ACORDA:

Fets
1. La Presidenta d’aquesta Corporació sotmet a la consideració del Ple l’aprovació del preu
públic per l'assistència en treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques
municipals per evitar el contagi del COVID-19.

2. D’acord amb l’article 26.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, l’
assistència de les diputacions, prevista a l’article 36, s’adreçarà preferentment a l’
establiment i l’adequada prestació dels serveis mínims municipals, essent la neteja de
les vies públiques un servei previst a prestar, en tot cas, pels municipis de forma
obligatòria (art. 26.1.a. del mateix text legal).

3. El passat 11 de març de 2020, l’OMS va declarar la malaltia del coronavirus COVID-19
com a pandèmia mundial. Davant d’aquesta situació, l’Administració de l’Estat i la de la
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3.
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Generalitat de Catalunya han dictat diverses normes, resolucions i instruccions amb
mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia, fins a l’aprovació del Reial
Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'Estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta declaració,
ratificada pel Congrés dels Diputats ha estat prorrogada diverses vegades, l’actual fins a
les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2020.

4. Davant la situació d’alarma sanitària declarada per la pandèmia del coronavirus, es
considera que la desinfecció dels espais viaris estratègics des del punt de vista del
contagi del COVID-19 és d’especial importància per a l’eliminació de la càrrega viral en
aquestes zones de les vies públiques dels municipis i als efectes de contenir la
progressió de la malaltia.

5. Dins del paquet de mesures que ha impulsat la Diputació de Tarragona per donar suport
als ajuntaments de la província de Tarragona per donar resposta a la situació d’
emergència sanitària, des del dia 2 d’abril s’ha posat en marxa un servei de desinfecció
de les zones estratègiques dels espais viaris dels municipis des del punt de vista del
contagi del COVID-19 per als municipis de menys de 1.000 habitants.

6. Per tal de donar continuïtat a aquesta activitat de desinfecció que s’està prestant, es
planteja la creació d’una assistència en treballs de desinfecció viària de les zones
estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID-19.

7. S’ha procedit a estudiar la viabilitat de crear una assistència tècnica per als ens locals en
treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per evitar el contagi
del COVID-19 i en aquest sentit, el 22 de maig de 2020 el Servei d’Assistència al
Territori (SAT) emet informe favorable sobre la viabilitat de crear aquesta assistència
tècnica dintre del catàleg de serveis del SAT.

8. Per mitjà del Decret de Presidència núm. 2020-1734 de data 26 de maig s’ha aprovat la
creació d’una assistència consistent en treballs de desinfecció viària de les zones
estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID19 als municipis de les
comarques de Tarragona i oferir aquesta assistència als municipis de menys de 1.000
habitants.

9. Pels motius exposats, és necessari l’establiment d’un preu públic per l'assistència
tècnica de treballs de desinfecció de les zones estratègiques municipals per evitar el
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9.

contagi del COVID-19 a prestar pel Servei d'Assistència al Territori (SAT) als
ajuntaments que ho sol·licitin de les comarques del Camp de Tarragona i Terres de
l'Ebre de fins a 1.000 habitants.

10.

El redactat de la norma reguladora del preu públic per l'assistència en treballs de
desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID19 és el següent:
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1. Descripció de l’assistència
L’assistència consisteix en fer una desinfecció d’acord amb el document tècnic “
Procedimiento de limpieza viaria ante la pandèmia del Coronavirus” de 23 de març,
elaborat pel Ministeri de Sanitat amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% (20 ml de lleixiu
comú per litre d’aigua) de les zones estratègiques des del punt de vista del contagi dels
municipis: zones de contenidors de recollida de la brossa, davant de les botigues d’
alimentació/supermercat principals del poble, davant de la farmàcia, davant de l’
Ajuntament, si hi ha algun petit centre d’atenció sanitària i en algun cas el carrer principal o
la plaça major (quan hi ha mercat de fruita).
Els treballs es realitzaran amb vehicles tipus camió petit o furgó amb un dipòsit de 500 a
1.000 litres de capacitat, grup de pressió i pistoles polvoritzadores, amb un conductor del
vehicle i un operari que realitzi les tasques de desinfecció amb la pistola.
Es farà una mitjana de dues actuacions setmanals per cada municipi o EMD.

2. Beneficiaris
Poden demanar la prestació de l’assistència a la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i
Entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques del Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre de fins a 1.000 habitants.

3. Obligats al pagament

1. Estan obligats al pagament del preu públic les entitats locals que hagin sol·licitat i rebut l’
assistència en treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per
evitar el contagi del COVID-19.
2. En el supòsit que la finalització de l’assistència es produeixi perquè l’entitat local
beneficiària de l’assistència o la Diputació renunciï a rebre o prestar l’assistència, d’
acord amb allò que s’estableix en el condicions de l’assistència, la quantia del preu
públic es referirà a les mensualitats efectuades en el moment de la renúncia.
3. El fet de no pagar la liquidació del preu públic de l’assistència en desinfecció viària de
les zones estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID-19, en el termini
establert, és motiu suficient perquè la Diputació renunciï a prestar l’assistència en
ulteriors instàncies, si escau.
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4. Quantia
1. El preu públic de les actuacions que comporti l’assistència en treballs de desinfecció
viària es determinarà a partir de l'estudi de les despeses a cost de la Diputació segons les
rutes optimitzades que s’estan realitzant en base a una mitjana de dues actuacions
setmanals previstes per cada ajuntament.
Per determinar l’import del preu públic es té en compte el següent:
A. Cost de l’assistència prestada. S’estableix atenent els següents valors:
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TREBALLS MENSUALS
- Ut assistència mensual en treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques per
evitar el contagi del COVID-19.............. 801,68 euros
B. Al preu públic s’apliquen el següents coeficients/percentatges de reducció:
Coeficient
Ajuntaments amb una població fins a 1.000 habitants

0,4

% Red.
60%

2. A la quantia resultant del preu públic una vegada aplicades les bonificacions previstes, s’
hi ha de repercutir l’Impost sobre el valor afegit (IVA) d’acord amb la normativa vigent.
3. En el supòsits en què l’ens local preceptor o la Diputació renunciïn a rebre l’assistència
dels treballs de Desinfecció, la quantia del preu públic es referirà a les actuacions fetes fins
al moment de la renúncia.
4. El Servei d’Assistència al Territori (SAT) a partir del 30 d’octubre de l’any vigent
efectuarà la valoració definitiva de l’import de les assistències realitzades a les
entitats locals i aprovarà les liquidacions corresponents.

Fonaments de dret
1. L’article 148 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) estableix que les Diputacions Provincials
poden establir i exigir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la
seva competència, segons les normes contingudes en el capítol VI d’aquesta llei.
2. L’establiment de preus públics està regulat als articles 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu 2
/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
supletòriament per la Llei 8/89 de taxes i preus públics, modificada per la Llei 25/98, de 13 de
juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic.
3. El preu públic assenyalat compleix el requisit contingut a l’article 41 de l’esmentat text refós, i
no es troba dins dels supòsits especificats en la lletra B), de l’article 20.1 de l’anomenada Llei.
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4. D’acord amb l’art. 44.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’import del preu públic establert ha de cobrir,
com a mínim, el cost del servei o de l’activitat realitzada.
No obstant això, l’apartat 2 del mateix article, preveu que per raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que ho aconsellin, es poden fixar preus públics per sota del cost del servei o
activitat.
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5. Reial decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (arts. 297 a 302) i altres disposicions concordants.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar, de conformitat amb allò que disposa l’article 148, en relació amb l'article 41
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, l'establiment del preu públic per l’assistència en treballs
de desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID-19,
segons el següent detall:
1. Descripció de l’assistència
L’assistència consisteix en fer una desinfecció d’acord amb el document tècnic “Procedimiento
de limpieza viaria ante la pandèmia del Coronavirus” de 23 de març, elaborat pel Ministeri de
Sanitat amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% (20 ml de lleixiu comú per litre d’aigua) de les
zones estratègiques des del punt de vista del contagi dels municipis: zones de contenidors de
recollida de la brossa, davant de les botigues d’alimentació/supermercat principals del poble,
davant de la farmàcia, davant de l’Ajuntament, si hi ha algun petit centre d’atenció sanitària i en
algun cas el carrer principal o la plaça major (quan hi ha mercat de fruita).
Els treballs es realitzaran amb vehicles tipus camió petit o furgó amb un dipòsit de 500 a 1.000
litres de capacitat, grup de pressió i pistoles polvoritzadores, amb un conductor del vehicle i un
operari que realitzi les tasques de desinfecció amb la pistola.
Es farà una mitjana de dues actuacions setmanals per cada municipi o EMD.

2. Beneficiaris
Poden demanar la prestació de l’assistència a la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i
Entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques del Camp de Tarragona i Terres
de l'Ebre de fins a 1.000 habitants.

3. Obligats al pagament
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1. Estan obligats al pagament del preu públic les entitats locals que hagin sol·licitat i rebut l’
assistència en treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per
evitar el contagi del COVID-19.
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2. En el supòsit que la finalització de l’assistència es produeixi perquè l’entitat local
beneficiària de l’assistència o la Diputació renunciï a rebre o prestar l’assistència, d’
acord amb allò que s’estableix en el condicions de l’assistència, la quantia del preu
públic es referirà a les mensualitats efectuades en el moment de la renúncia.

3. El fet de no pagar la liquidació del preu públic de l’assistència en desinfecció viària de
les zones estratègiques municipals per evitar el contagi del COVID-19, en el termini
establert, és motiu suficient perquè la Diputació renunciï a prestar l’assistència en
ulteriors instàncies, si escau.

4. Quantia
1. El preu públic de les actuacions que comporti l’assistència en treballs de desinfecció viària es
determinarà a partir de l'estudi de les despeses a cost de la Diputació segons les rutes
optimitzades que s’estan realitzant en base a una mitjana de dues actuacions setmanals
previstes per cada ajuntament.
Per determinar l’import del preu públic es té en compte el següent:
A. Cost de l’assistència prestada. S’estableix atenent els valors següents:
TREBALLS MENSUALS
- Ut assistència mensual en treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques per
evitar el contagi del COVID-19.............. 801,68 euros
B. Al preu públic s’apliquen el següents coeficients/percentatges de reducció:

Ajuntaments amb una població fins a 1.000 habitants

Coeficient

% Red.

0,4

60%

2. A la quantia resultant del preu públic una vegada aplicades les bonificacions previstes, s’hi
ha de repercutir l’Impost sobre el valor afegit (IVA), d’acord amb la normativa vigent.
3. En el supòsits en què l’ens local preceptor o la Diputació renunciï a rebre l’assistència dels
treballs de Desinfecció, la quantia del preu públic es referirà a les actuacions fetes fins al
moment de la renúncia.
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4. El Servei d’Assistència al Territori (SAT) a partir del 30 d’octubre de l’any vigent efectuarà la
valoració definitiva de l’import de les assistències realitzades a les entitats locals i aprovarà les
liquidacions corresponents.
Segon. Aprovar les reduccions i els coeficients reductors del preu públic per l’assistència en
treballs de desinfecció viària de les zones estratègiques municipals per evitar el contagi del
COVID-19 esmentats en el punt anterior.
Tercer. Determinar que el preu públic esmentat serà d’aplicació des del dia següent al de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
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Quart. Fixar el preu públic per sota del cost de l’assistència amb un grau de cobertura del 40%
per motius d'interès públic d'acord amb l'article 44.1 del TRLHL.
Cinquè. Finançar la diferència amb càrrec al pressupost vigent i a les modificacions de crèdit
que corresponguin d'acord amb l'apartat 2 de l'article 44 del TRHL.
Sisè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la Seu
Electrònica de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.

8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2020.
Presidenta:
“També va ser informada en la Comissió informativa d’Hisenda i Economia. Sabeu que es
tracta d’una modificació per un import molt considerable, de 10,4 milions, per adaptar-nos a
totes aquestes necessitats i aquest impacte negatiu que esta tenint per als nostres municipis i
per tant a la nostra ciutadania la COVID19 i per tant és un esforç que està fent la Diputació molt
important de tresoreria i de prioritzar les necessitats que ara mateix tenim aquí al nostre
territori.”

La Presidenta passa la paraula al Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà vicepresident i
Diputat delegat d’Hisenda.

“Moltes gràcies Presidenta, bé, aquest és un Pla de xoc COVID19 que va passar per la
Comissió d’Hisenda amb el vot favorable de tots els grups i això és el que voldria subratllar.
Voldria subratllar la voluntat de concertació, de consens i d’entesa. Crec que és la manera de
funcionar bé d’una corporació.
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Un Pla de xoc, no pot ser una Pla de xoc d’ERC, no pot ser un Pla de xoc del PSC, no pot ser
un Pla de xoc de C’s, no pot ser un Pla de xoc del portaveu del grup que us parla. Ha de ser un
Pla de xoc de la Institució i perquè sigui un Pla de xoc de la Institució hi ha d’haver aquesta
voluntat de diàleg i de consens que hem aconseguit gràcies a tenir aquesta ma estesa per part
de tothom. Això jo crec que és el més destacable, no només en aquest punt de l’ordre del dia
sinó en la tònica que està en aquest mandat.
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Però avui només el que fem és endreçar els recursos econòmics. Els traiem dels romanents de
crèdit i els destinem a diferents posicions, que a partir d’aquí caldrà fer una feina encara més
fina i que també crec que la podrem fer amb la mateixa voluntat de suma que hem fet fins ara.
Per entendre’ns, el que fem ara és dir que hi ha aigua, però ens queda dir com repartirem
aquesta aigua, si farem rec aspersió, si farem gota a gota, si omplirem els socs. El que és
important és que podem embolicar diferents accions i a partir d’ara serà la Institució també amb
aquesta voluntat la que farà arribar als destinataris que més ho necessiten. Òbviament el mon
local en un primer lloc però també aquelles entitats de l’acció social i aquelles entitats de
promoció del turisme, que és un sector estratègic com no n’hi ha pràcticament d’altre al nostre
territori amb aquesta modificació de crèdit.
Volia també agrair, no només als grups polítics si no també, com s’ha fet, a tota la gent que ha
participat de la casa, les diferents unitats, l’Àrea d’Hisenda i Intervenció. Tothom ha fet un
esforç per poder fer en aquest Ple aquesta modificació de crèdit i les altres que també hi haurà
a continuació. Per tant, molt agraït per part del grup que en aquest moment té la possibilitat de
gestionar aquesta Àrea d’Hisenda i Economia.”
La Presidenta passa la paraula al diputat Il·ltre Sr. Ruben Viñuales Elias
“Avui com deia vostè Sra. Presidenta i també com deia el vicepresident Sr. Quim Nin, avui és
un dia important. A vegades aquests punts semblen punts de tràmit però son les coses que
realment ajuden a la ciutadania, aquesta és la política útil. Avui s’estan aprovant com s’ha
explicat més de 10 milions d’euros que al final es destinaran a allò que entre tots hem de
decidir, que això també, és un punt que valorem molt positivament, per part de la presidència i
vicepresidència de la Diputació, perquè vol que sigui transversal, que tots hi participem en
aquest destí, en aquestes bases, en com gastarem aquests diners, cosa que els hi agraïm de
veritat, de manera ferma. Al final la Diputació sempre diu que els clients son els ajuntaments,
però els clients dels ajuntaments són els ciutadans, son les persones, son aquelles persones,
els veïns, els que coneixem de la nostra vida diària. Per això mateix, aquestes mateixes
persones el que ens demanen avui en dia és consens, es a dir, que els polítics deixem de fer
política en coses tan importants com és aquest futur postpandemia que serà molt dur per molts
sectors. Un d’ells és el tema del turisme, però n’hi ha molts d’altres. Els ajuntaments tindran
problemes per pagar moltíssimes coses. Crec que és digne de menció el fet que la Diputació
estigui donant aquest suport econòmic molt important i a més a més em consta que hi ha un
compromís de que no es limiti només a això, que si cal més, nosaltres estarem al costat de la
ciutadania, al costat dels municipis.
Per això, valorar molt positivament la forma en que s’ha portat a terme per part dels
treballadors de la casa i també a nivell polític i agrair molt sincerament a Presidència i
Vicepresidència aquesta voluntat de consens amb la resta de partits, de grups polítics de la
Diputació, fins i tot amb el més petitet que soc jo.”
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La presidenta passa la paraula al diputat Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
“Moltes gràcies Presidenta. Afegim a les paraules, hi ha hagut les intervencions tant per part
del Vicepresident com del portaveu de Ciutadans que m’ha precedit.
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Crec que estem fent un acte important, estem donant o estem intentant donar solució amb
aquesta emergència sanitària però que va més enllà, és una emergència sanitària, social i que
s’està convertint en una emergència socioeconòmica.
Per tant, entenem que aquesta primera acció en posar a disposició dels ajuntaments
principalment però en més àmbits de la ciutadania aquests diners, aquets 10 milions d’euros és
un tema important. Sobretot entenem que ha de continuar aquesta premura perquè arribin com
més aviat millor. I jo crec que si, que és un símbol, aquests 10 milions i aquesta acció de la
bona política. La bona política també té aquestes coses, actuar amb consens, ràpidament per
donar solució als problemes que cada dia ens venen, sobretot aquests com estem passant
que són tan greus.
Per tant, dintre de les converses que estem tenint, entenem que aquest és una bona situació i
ens agrada poder-ho expressar així al plenari. Sabeu que ho hem manifestat, no només al
treball intern sinó també fer la exposició pública de la nostra postura i en aquest cas positiva i
amb ganes de col·laborar. És important que tothom ho conegui. Entenent aquesta bona
política, aquesta és una primera acció, però entenem també a les converses que hi ha és que
en el futur es pugui anar més enllà i continuar al costat dels ajuntaments que en definitiva és
estar al costat dels ciutadans i ciutadanes que amb ells hi viuen.
Per tant, afegir-me a les paraules dels que m’han precedit i dir també, manifestar que estem
per col·laborar en aquest sentit positiu i treballar per al conjunt de la ciutadania.”
Presidenta:
“Moltes gràcies també al Diputat Masdeu. Crec que s’està fent bona feina juntament amb l’
equip de professionals de la casa. Ara ja estem avançant en quines línies en concret traurem
perquè s’hi puguin afegir, adreçar tant ajuntaments com entitats, i això ho fem precisament d’
aquesta manera conjunta amb tots els grups perquè això és el que se’ns reclama evidentment
des de la ciutadania. És molt important com deia, el fet d’haver prioritzat, adreçar aquests
romanents de 10 milions d’euros que ens quedaven, precisament amb aquest Pla de xoc per la
COVID19 i també la capacitat d’adaptació d’aquesta institució a noves necessitats per donar
noves respostes. Jo crec que ara hem passat de gestionar la emergència a gestionar aquesta
crisi social i econòmica que va a continuació d’aquesta crisi sanitària.
Per tant, un agraïment a tots els grups i a tota la casa per la feina que esteu fent. Encara no
hem acabat, properament podrem concretar més aquestes línies, per tant, seguim.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE per
unanimitat ACORDA:
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Fets
1. En data 29 de novembre de 2019 es va aprovar el pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2020 i les Bases d’execució del pressupost, 2020.
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2. Per Decret de la Presidència de data 15 de gener de 2020 es va aprovar la modificació de
crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit de caràcter urgent de la Corporació,
exercici 2020, per import de 7.007.093,89 euros. El motiu d’aquesta aprovació urgent va ser
que finalitzat l’exercici 2019 existien algunes despeses que no havien pogut realitzar-se a l’
exercici i per diverses raons exposades per les unitats gestores en les respectives peticions era
urgent seguir amb la seva tramitació durant l’exercici 2020.
3. Per Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar la liquidació del
pressupost de la Corporació de l’exercici 2019, i per Decret de la Presidència de data 3 de
març de 2020 es va aprovar la modificació de crèdit núm. 2 d’incorporació de romanents de
crèdit de la Corporació, exercici 2020.
4. Un cop aprovada la liquidació del pressupost i la modificació de crèdit núm. 2 d’incorporació
de romanents de crèdit, es va proposar al ple l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 de
la Corporació, exercici 2020, per un import total de 16.202.509,25 Després d’aquesta
modificació resulta un romanent de tresoreria de lliure disposició de 10.713.786,85 €.
5. Davant l'emergència sanitària generada per la pandèmia, causada per la COVID-19, es fa
necessària, l'adquisició en caràcter d’urgència d'equips de protecció individual per als
treballadors dels ens locals de la demarcació de Tarragona per garantir la seva seguretat
durant l'exercici de les seves funcions.
Per la mateixa situació en què ens trobem actualment, l’organització política de la Diputació de
Tarragona proposa, com a actuació corporativa a la província, el donar suport i assistència als
ajuntaments i a les entitats d’àmbit de serveis socials, mitjançant la creació en caràcter
extraordinari de diverses línies de subvencions adreçades als ajuntaments per a finançar
actuacions en els àmbits de salut pública, educació, cultura i esports, així com el finançament
dels costos derivats de contractacions temporal de treballadors, i de línies de subvencions
adreçades a entitats d’accions socials a les persones. Aquestes despeses es consideren d’
àmbit urgent i no existeix crèdit o és insuficient en el vigent pressupost.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la Llei
reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar pel Ple de la Corporació l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 4 del Pressupost
de la Corporació per al present exercici del 2020 amb un increment pressupostari de
10.400.000,00 €, segons es detalla a continuació:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2020

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 DD8E690A0F8945E38448B99B69DEE810 i data d'emissió 15/07/2020 a les 10:55:59

APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

Crèdit
extraordinari

1200-311-22106-01

Adquisició d'equips de proteció individual destinats als Ens
locals

1200-311-46209-01

Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID. Salut pública

2010-320-46209-01

Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID. Educació

2010-330-46209-01

Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID. Cultura

1.000.000,00

2010-340-46209-01

Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID. Esports

500.000,00

2010-231-48000-01

Subvencions Pla Especial COVID per acció social i d'urgència
per atenció a persones

500.000,00

2010-231-48122-01

SN Pla Especial COVID Creu Roja. Acció social a les persones

150.000,00

2010-231-48980-01

SN Pla Especial COVID Fundació Banc d'Aliments. Activitats

200.000,00

2010-231-48981-01

SN Pla Especial COVID Càritas diocesana. Activitats

150.000,00

8040-241-46209-01

Subvencions Pla Especial Ajuntaments COVID. Contractacions
temporals

3.000.000,00

Total crèdits extraordinaris

9.400.000,00

Aplicació
pressupostària

Descripció

6020-432-41001-01

Aportació O.A. Patronat de Turisme

400.000,00
3.000.000,00
500.000,00

Suplement de
crèdit
1.000.000,00
Total suplements de crèdit

1.000.000,00

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

6020-87000-01

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Resum modificació

RLT

Crèdits despeses

Crèdits extraordinaris

9.400.000,00 €

Suplements de crèdit

1.000.000,00 €

10.400.000,00

Previsions ingressos
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Romanent de tresoreria
TOTAL

10.400.000,00 €
10.400.000,00 €

10.400.000,00 €

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 4, el romanent de tresoreria de lliure
disposició resultant serà de 313.786,85 €.
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2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la data de publicació al
BOP, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’aprovació serà
definitiva i es publicarà al BOP resumit per capítols.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DEL PATRONAT DE TURISME,
EXERCICI 2020.
La Presidenta passa la paraula a la Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola, Presidenta del
Patronat de Turisme
“Gràcies Presidenta i bon dia a tots.
Com saben el turisme és un dels pilars de la economia del nostre territori i és també un dels
sectors que més ha quedat afectat per la crisi de la COVID19 i per tant, en un moment encara
vigent de gran incertesa és important que des de la Diputació, des del Patronat de Turisme fem
una aposta pel sector incrementant la dotació i destinant més recursos per tal d’ajudar al sector
del turisme.
També donant suport als ens locals que fan una aposta pel turisme en un moment que és molt
necessària la implicació de tots per ajudar a la recuperació del sector. En aquest sentit es
proposa incrementar el pressupost del Patronat de Turisme en 1 milió d’euros destinant els
recursos en primer lloc a campanyes de patrocini i publicitat, que s’incrementa en 350.000
euros, tant a Costa Daurada com a Terres de l’Ebre. També s’incrementa en 300.000 euros l’
aportació al sector privat, a la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de la demarcació
de Tarragona apostant per un conveni que és un referent al país i donant per tant suport al
sector del turisme que tant ens necessita i a la vegada també s’incrementa les línies de
subvencions adreçades al sector i als ens locals per la promoció turística.
En primer lloc en un increment de 150.000 euros al programa de subvencions per accions al
desenvolupament destinat als ajuntaments amb un total de 350.000 euros. Incrementem també
50.000 euros als ajuts per accions de desenvolupament per la promoció de productes portats a
terme pel sector i incrementem una línia d’ajuts en 150.000 euros per la promoció turística que
suposarà que els ajuntaments es podran acollir per tal de promocionar els seus productes
turístics de cada municipi i per tant aquesta línia comptarà amb un total de 250.000 euros. És
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una línia que permetrà per tant també poder promocionar els productes de cada municipi de la
demarcació.
Per tant, i amb tot plegat i en aquests moments difícils, des del Patronat de Turisme de la
Diputació fem aquesta aposta important per reactivar el sector que tant necessita del suport
públic i per incrementar també el suport als municipis, especialment aquells que a nivell turístic
estan patint aquesta crisi generada per la COVID19.
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Gràcies a tots i també evidentment agraeixo el suport de la resta de grups municipals.”
Presidenta:
“Sabeu evidentment que el sector turístic ha estat un dels sectors, com d’altres, però
especialment més afectat i és un sector molt important en la nostra demarcació i evidentment
les converses que hem anat tenint, tant des de la mateixa corporació com des del mateix
patronat, amb tot el sector i també amb la Generalitat de Catalunya, doncs feien evident que la
Diputació també havia de col·laborar en aquest àmbit, en aquest sector. I per tant, crec que la
modificació important que també es fa avui, doncs també fa palesa aquest suport que des de la
Diputació estem donant a l’àmbit turístic i a tots els municipis que tenen un pes important en
aquest sector.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE per
unanimitat ACORDA:

Fets
1. En data 29 de novembre de 2019 es va aprovar el pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2020 i les Bases d’execució del pressupost, 2020.
2. Per Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar la liquidació del
pressupost del Patronat de Turisme de l’exercici 2019, i per Decret de la Presidència de data 3
de març de 2020 es va aprovar la modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de
crèdit del Patronat de Turisme, exercici 2020.
3. 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 del
Patronat de Turisme 2019, per un import total de 3.000,00€. Després d’aquesta modificació
resulta un romanent de tresoreria de lliure disposició de 1.360.077,54 €.
4. Davant l'emergència sanitària generada per la pandèmia, causada per la COVID-19, es fa
necessària la reactivació econòmica de la promoció turística mitjançant programes d’ajuts per a
la promoció turística i per a subvencionar i ajudar accions de desenvolupament. També es
suplementa l’import per a les activitats de gestió de la federació empresarial d’hosteleria i
turisme de la província de Tarragona. Aquestes despeses es consideren d’àmbit urgent i no
existeix crèdit o és insuficient en el vigent pressupost.
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5. La proposta de la Presidenta de la Diputació, en relació a la modificació de crèdit núm. 3
del Patronat de Turisme, ha estat dictaminada en la sessió extraordinària de la Comissió d’
Hisenda de 2 de juny de 2020, prèvia a la sessió ordinària d'aquest Ple, atès que per la
úrgència de l'actuació no ha pugut ser dictaminada prèviament pel Consell Rector del
Patronat de Turisme.

Fonaments de dret
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1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la Llei
reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar pel Ple de la Corporació l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del Pressupost
del Patronat de Turisme per al present exercici del 2020 amb un increment pressupostari d’
1.000.000,00 €, segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME. EXERCICI 2020
APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

Suplement de
crèdit

7010-432-22602-01

Marketing, Publicitats i Patrocini

250.000,00

7010-432-46201-01

Programa d'ajuts per promoció turística

150.000,00

7010-432-48910-01

SN Federació empresarial d'hosteleria i turisme de la província
de Tarragona, per activitats gestió

300.000,00

7011-432-22602-01

Marketing, Publicitats i Patrocini

100.000,00

7012-439-46200-01

Programa subvenció accions desenvolupament

150.000,00

7012-439-48900-01

Programa d'ajuts per accions desenvolupament

50.000,00

Total suplements de crèdit

1.000.000,00

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

7010-40000-01

Aportació de la Diputació

Resum modificació

Majors ingressos

Crèdits despeses

1.000.000,00

Previsions ingressos
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Suplements de crèdit

1.000.000,00 €

Majors ingressos
TOTAL

1.000.000,00 €
1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

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

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PSC-CP "PER UN TURISME SEGUR I SOSTENIBLE.
MOCIÓ PER DEMANAR QUE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA FORMI PART DE LA
XARXA CERTIFICADA DE ZONES VERDES DE LA UNIÓ EUROPEA".
La Presidenta passa la paraula al Portaveu del grup PSC-CP el diputat Il·ltre. Sr. Josep
Masdeu Isern
“Moltes gràcies Presidenta, en aquest cas senyores diputades, senyors diputats.
El grup socialista porta aquesta iniciativa al plenari perquè entenem que el turisme és un dels
nostres pilars fonamentals dintre de la nostra economia i no només en l’economia, sinó també
en la generació de llocs de treball i d’oportunitats.
I és junt amb altres àmbits, un dels més afectats i ens preocupa enormement que estem a
portes de la temporada turística de 2020 i que pateixi i no hi hagi una reactivació. Per tant,
entenent que a partir d’uns estudis que es van fer que hi hauria la possibilitat o s’estava
esbrinant la possibilitat de que es fessin corredors en zones segures equivalents entre els
països de centre Europa i Europa del nord que alguns no han estat tan afectats en aquest cas
pel COVID i també entenem que la nostra província de Tarragona estava en una de les fases
avançades segures, si no hi ha res de nou, a partir de dilluns estarem en la fase 3. Per tant,
donat la importància del sector que estem parlant, el sector turístic i entenent que les nostres
dues marques, tant Costa Daurada com Terres de l’Ebre, tenen els seus Patronats per
defensar, per captar aquest turisme. Però entenem que la Diputació era l’àmbit idoni per poderho presentar i que el poguéssim expressar.
La Diputació amb el seu Patronat representa el Patronat que acull tots els Patronats de la
demarcació. Per tant la idea és molt senzilla, és que la Unió Europea a través d’un organisme
propi certifiqués aquestes zones segures i que es poguessin fer aquests corredors a fi i efecte
que el turisme pogués viatjar amb seguretat sanitària evidentment estem parlant, d’unes a
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altres, no sol pogués salvar una part de la temporada turística en la que ja estem a punt de
començar, però jo també crec que seria interessant de cara al futur que aquesta certificació
donés confiança als ciutadans de la Unió Europea que en viatjar a les diferents zones que
puguin triar, nosaltres creiem que som una d’elles, doncs té aquesta seguretat sanitària, te
aquesta seguretat de tot tipus però sobretot sanitària, que com hem vist des del moment que
ha entrat en crisi és de les més preuades.
Per tant si els sembla bé, llegir la part dispositiva de la Moció que Secretaria els ha fet arribar.
Justament ahir, en la reunió que vam tenir de portaveus vam fer unes petites modificacions que
vam votar tots els partits d’acord. Bàsicament son unes aportacions que va fer ERC en el sentit
que la Diputació a partir d’aconseguir aquesta certificació, el Patronat també fes difusió, fiqués
en valor, perquè creiem que aconseguir aquesta certificació, torno a repetir, seria un valor, i no
sol per aquesta temporada si no per les temporades properes que puguin vindre.
Entenem que el turisme, estem treballant molt, torno a repetir, és un pilar importantíssim de la
economia i de la generació de llocs de treball de la nostra demarcació i per tant no és sol
enguany que, evidentment entenem que es pugui portar a terme, podem salvar part de la
temporada, sinó que entenem que per als anys que venen això seria molt important.
Per tant implicar també la corporació en aquest cas en que aconseguit això, fos una de les
marques que fes difusió i més importància li donés.
A partir d’aquí, torno a repetir, llegiria els punts de la part dispositiva, que en aquest cas serien
6 punts molt concrets...”
El diputat Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern llegeix els punts de la part dispositiva de la moció.
La Presidenta passa la paraula al diputat Il·ltre. Sr. Ruben Viñuales Elias
“La moció que presenta el grup PSC amb el Sr. Masdeu al davant, simplement que ja ho vam
dir a les reunions, que ens sembla una bona idea. A més a més, millorada encara més amb les
aportacions dels altres grups i que simplement votarem a favor i que sobretot tinguem molt clar
el que significa el turisme per la nostra província. És essencial que tots adquirim consciència, la
ciutadania, partits polítics, governants, perquè crec que sense un suport absolut total al sector
del turisme, no ens sortirem de les conseqüències econòmiques i socials que pot tenir aquesta
pandèmia.”
La Presidenta passa la paraula al diputat portaveu del grup polític Junts Molt Il·ltre. Sr.
Joaquim Nin Borredà
“Nosaltres també ens afegirem al vot a favor d’aquesta moció. La reflexió de la importància al
turisme s’ha posada també de manifest amb la modificació de crèdit que hem aprovat fa uns
minuts per aquesta orientació que la pròpia Corporació hi té. És obvi que aquesta mirada sobre
un dels sectors estratègics del nostre territori també ens ha de servir perquè altres
administracions molt més grans fiquin l’accent exactament en allò que ens ha permès tenir un
moviment econòmic que ara, en aquest moment patirà. Sabem que vindrà un estiu i
tardor difícil, un hivern complicat però tot allò que sigui poder avançar amb possibilitats de que
el turisme es recuperi, hem d’estar a favor i òbviament aquesta moció va en aquesta línia i per
tant li donarem suport.”
La Presidenta passa la paraula a la diputada portaveu del grup ERC ll·ltre. Sra. Camí
Mendoza Mercè
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“Agrair d’entrada que el grup PSC hagi recollit les propostes de millora, les petites aportacions
que vam fer com a grup. Entenem que en aquests moments com a territori estem patint
especialment pel que afecta al turisme, una afectació molt important i cal que doncs entre tots
sumem per ajudar a aquest sector igual que amb els altres, però que avui estem aquí, amb
aquesta moció i que creiem és molt necessari que des de les administracions superiors ens
donin un fort recolzament perquè aquest segell distintiu d’alguna manera per aquest turisme
segur és el que ens cal. Ara fa un temps treballàvem tots per un turisme familiar, per un turisme
esportiu però el que és més necessari en la situació que vivim és aquest turisme segur. Per
tant, és molt encertada aquesta moció i gràcies com ja he dit per recollir les aportacions que ha
fet el grup d’ERC.”

De conformitat amb la moció presentada pel grup polític PSC-CP, el PLE per unanimitat
ACORDA:
MOCIÓ:
PER UN TURISME SEGUR I SOSTENIBLE. MOCIÓ PER DEMANAR QUE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA FORMI PART DE LA XARXA CERTIFICADA DE
ZONES VERDES DE LA UNIÓ EUROPEA
El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són dues marques turístiques de primer ordre
a nivell nacional i constitueixen una oferta turística molt àmplia i variada esdevenint, de
facto, un dels pulmons econòmics de les nostres comarques. De fet, directe i indirectament
el turisme suposa prop del 25% del PIB de la província, genera milers de llocs de treball i
cada temporada registra uns 22 milions de pernoctacions sumant la Costa Daurada i les
Terres de l’Ebre.
D’aquestes pernoctacions, el 50% són a establiments hotelers, un 40% a càmpings i un
20% en apartaments turístics. Pel que fa a les cases rurals, les darreres dades oficials
superen les 121.000 pernoctacions anuals. Parlem, doncs, d’un dels sectors essencials de
la nostra economia.
La Costa Daurada, amb 2’2 milions de visitants, és juntament amb la ciutat de Barcelona i
la Costa Brava el triangle d’or del turisme català concentrant més del 80% de les
pernoctacions turístiques a Catalunya, una quota de participació que s’ha mantingut molt
estable en aquests darrers anys. Les Terres de l’Ebre, donada la seva singularitat i riquesa
morfològica, ecològica i ambiental, són una destinació única en les seves característiques,
amb tot el que això comporta de valor afegit.
En aquest context, la crisi de la pandèmia del COVID-19 ha tingut un efecte
extraordinàriament negatiu en el sector turístic ja que s’han hagut d’implementar a tots els
països de la Unió Europea restriccions a la mobilitat dels ciutadans per impedir la
propagació del virus. Aquestes restriccions han paralitzat l’activitat del sector que ara veu
amb preocupació l’arribada de la campanya d’estiu, vital per als seus interessos.
Recentment el Govern d’Espanya ha anunciat que a data 1 de juliol es posarà fi a la
quarantena obligatòria per a viatgers residents a l’estranger, així com una sèrie de
mesures d’estímul per reactivar el turisme al nostre país.
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En conseqüència, considerem que cal activar totes les iniciatives possibles, tant a nivell
nacional com a nivell europeu, per reactivar aquest sector clau per les comarques
tarragonines.
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En aquest sentit, volem posar en valor l’estudi de la Fundació Europea d’educació
ambiental que demana la creació d’una xarxa de zones verdes a tota la Unió, certificada
per les institucions comunitàries, que permeti la mobilitat dels ciutadans i, per tant, l’
activitat turística. Aquesta iniciativa ja ha rebut l’aval de nombrosos interlocutors dins i fora
del sector.
La demarcació de Tarragona, en haver entrat ja en fases avançades de la desescalada del
confinament, és un territori que compleix plenament els requisits per ser classificada com a
zona verda europea i permetre així l’arribada de contingents turístics d’altres zones verdes
del continent d’acord amb la zonificació que estableixi la Unió Europea.
Per guanyar força el patronat de turisme de la Diputació, un cop assolida l’etiqueta de zona
verda europea, hauria de potenciar-ne la difusió mitjançant campanyes promocionals i
comunicatives a tal efecte.
Tenint present que els principals contingents turístics que ens visiten cada estiu provenen,
primer, de la resta del mercat espanyol i, després, dels mercats anglès, francès, holandès i
alemany, aquesta zonificació per zones verdes acreditades facilitaria enormement l’
arribada de desenes de milers de turistes que, en cas contrari, no podrien accedir a les
nostres comarques.
En cas d’implementar-se aquest model això permetria, per posar un exemple, que un
ciutadà del land de Baviera pogués venir a passar les seves vacances a la Costa Daurada
o a les Terres de l’Ebre aquest estiu. Precisament, tenint present que la nostra província
està en una fase més avançada de la desescalada, això podria suposar l’arribada de
segments turístics que en anys anteriors han apostat per altres destinacions actualment
més afectades per la pandèmia.
Cal incidir en què tota aquesta mobilitat seria plenament segura en termes sanitaris, evitant
qualsevol risc de rebrot de la pandèmia, seguint els protocols elaborats a tal efecte per les
autoritats competents. Així mateix, des del grup socialista estem convençuts de què en cas
d’implementar-se aquesta mesura això permetria salvar en bona mesura la campanya
turística de l’estiu que, recordant la xifra de llocs de treball i de generació d’activitat
econòmica que hem assenyalat anteriorment, tan important és tant per les nostres
comarques.
Ara bé, aquest plantejament de crear zones verdes certificades tan sols pot organitzar-se a
escala europea, ja que és competència de la Comissió Europea poder-ho fer.
En conseqüència, el Grup Socialista presenta els següents acords al Ple de la Diputació,

1. Demanar al Govern espanyol que defensi a les institucions comunitàries aquest
plantejament de zonificacó per zones verdes a nivell europeu certificades per la
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1.

Comissió Europea. L’etiquetatge com a zona verda hauria de ser facilitada pel Centre
Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties.
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2. Instar al Govern de la Generalitat a garantir les màximes condicions de seguretat
sanitàries a les zones turístiques esmentades, d’acord amb les seves competències en
matèria de Salut.

3. Demanar que la demarcació de Tarragona s’etiqueti com a zona verda europea i que
formi part d’aquesta xarxa certificada i garantida amb la màxima celeritat possible, tenint
en compte la imminència de la temporada d’estiu.

4. Demanar el suport a totes les institucions i associacions del sector per sumar forces de
cara a assolir aquesta reivindicació que permetria ajudar al nostre turisme en el context
actual marcat per una extraordinària dificultat.

5. Instar a tots els partits polítics amb representació al Parlament europeu a que facin seva
aquesta proposta i que la promoguin a les institucions comunitàries.

6. Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat de les Corts
Generals.

PRECS I PREGUNTES

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

Secretària general

Presidenta

Pilar Sanchez Peña

Noemi Llaurado Sans
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