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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple de data 30 de juliol de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 30 de juliol de 2021
Hora d'inici: 10:07
Hora de finalització: 10:26
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Sr. Miquel Subirats Garriga
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. 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. Pere Lluís Huguet Tous (Cs)
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)
Sr. Carlos Brull Fornt
Il·ltre. Sr. Juan Castor Gonell Agramunt (PSC-CP)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey (Junts)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé (PSC-CP)
Sra. Carme Ferrer Cervelló
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC-CP)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Forasté Casas (ERC)
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*El Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega s’incorpora en el tractament del punt 7de l’Ordre del
Dia essent les 10,12 hores.
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.

ACORDS
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SECRETARIA GENERAL
Secretaria
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A DISTÀNCIA EL DIA 2 DE
JULIOL DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 2 de
juliol de 2021 per aplicació del règim de sessions aprovat per acord del Ple de 16 de juliol de
2019.

Serveis Jurídics
2. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE PERSONACIÓ AL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA EN EL PROCEDIMENT
ABREUJAT NÚM. 141/2021.

Fets
1. El Ple en sessió en sessió extraordinària de data 2 d’agost de 2019 va delegar a la Junta de
Govern la competència per a l'adopció d'acords per a la defensa de la Corporació en matèries
de competència plenària.
2. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona va comunicar a la Diputació de
Tarragona que el Sr. Enric González Baixauli ha interposat un recurs contenciós administratiu,
que es tramita amb el número 141/2021, contra l’acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de
27 de novembre de 2020, relatiu a l'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació
de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2021, amb la integració de la
modificació de l'organigrama que s'aprova, i l'aprovació de les fitxes descriptives dels llocs de
treball específics de comandament que es creen i es modifiquen.
3. La Junta de Govern en data 29 de juny de 2021 va adoptar el següent acord:
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“1. Personar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en
les actuacions del procediment abreujat núm. 141/2021.
2. Trametre l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.
3. Encarregar la representació de la Diputació de Tarragona a la procuradora dels
Tribunals Sra. Mireia Gavaldà Sampere, que ja disposa de poders a l’efecte.
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4. Encarregar la defensa de la Diputació de Tarragona als advocats Sr. Pablo F.
Navarro Fernández i Sr. Joaquim Guitart Ferrer del despatx “Crowe Horwath Legal
y Tributario, S.L.P” de Barcelona.
5. Efectuar les corresponents citacions als interessats.
6. Donar compte d’aquesta resolució al Ple per al seu coneixement.”
4. L'acord de personació al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el
procediment abreujat núm. 141/2021 és adoptat per delegació de la competència del Ple.
5. En data 26 de setembre de 2013 el Tribunal Constitucional ha dictat la Sentencia 161/2013
per la que es declara que les sessions de les Juntes de Govern Local que entenguin
d'assumptes delegats pel Ple hauran de ser públiques. En tot, es resol la manera més
adequada de poder donar compliment a aquesta interpretació del Tribunal Constitucional de
l'article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, resulta procedent la ratificació per part del Ple dels
assumptes que resol la Junta de Govern per delegació d'aquest òrgan.

Fonaments de dret
1. L’article 33 i 35 de la Llei 7/1985 LBRL, i l'article 115 del ROF.
2. STC 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats de l’acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2021 de
personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el procediment
abreujat núm. 141/2021.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2705 AL NÚM. 3186
DE L'ANY 2021.
Es dona 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. 2705 al núm. 3186 de 2021, amb un
total de 482.
Resum per unitats
1

ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

27 PLANIFICACIÓ
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13 CULTURA
33 SERVEI DE TRESORERIA
4

UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1

DESENVOLUPAMENT

1

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

2

PATRIMONI

1

ÀREA INTERVENCIÓ

14 GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1

TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

68 GESTIÓ ADMINISTRATIVA ECONÒMICA I QUALITAT
20 GESTIÓ ECONÒMICA NÒMINA
3

REGIÓ DEL CONEIXEMENT

1

ADMINISTRACIÓ

7

PROVISIÓ

1

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

3

UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

5

FORMACIÓ

6

SERVEIS GENERALS

2

GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS

66 VINCULACIÓ
23 UNITAT DE SUBVENCIONS
1

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

1

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL

31 CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
6

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS

1

UNITAT DE CONTROL D'INGRESSOS I BOP

1

ESTRATÈGIA I QUALITAT

1

ÀREA SAC

3

RELACIONS LABORALS

2

SERVEIS JURÍDICS

1

ÀREA SAM

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

16 SELECCIÓ
9

SECRETARIA GENERAL

4

GESTIÓ ACADÈMICA DELS CENTRES EDUCATIUS

1

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

11 UNITAT DE FISCALITZACIÓ
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13 ÀREA SAT
1

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

2

UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SUPORT INFORMÀTIC

5

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

3

PROTECCIÓ DE DADES I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

5

ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

61 ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2021-0002891, DE 7 DE
JULIOL DE 2021, DE NOMENAMENT DE VICEPRESIDENT TERCER.
El Ple queda assabentat de la part dispositiva del Decret de Presidència núm. 2021-0002891,
de 7 de juliol de 2021, de nomenament de vicepresident tercer, que és com segueix:
"Primer.- Nomenar el Sr. Enric Adell Moragrega, vicepresident tercer, al qual li correspon, per
ordre de nomenament, la substitució reglamentària de la presidenta en els casos de vacant,
absència o malaltia.
Segon.- Notificar aquesta resolució al diputat nomenat a fi que accepti el càrrec.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció, Tresoreria, Comunicació, Recursos
Humans- Nòmines, Recursos Humans-Vinculació, Protocol i al grup polític d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en la seu electrònica de la
Diputació la part dispositiva d’aquesta resolució.
Cinquè.- Donar compte al ple en la primera sessió que celebri.
Sisè.- L’efectivitat d’aquesta resolució serà des de la seva signatura."
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 2021-0002895, DE 7 DE
JULIOL DE 2021, DE NOMENAMENT DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN.
El Ple queda assabentatde la part dispositiva del Decret de Presidència núm. 2021-0002895,
de 7 de juliol de 2021, de nomenament de membre de la Junta de Govern, que és com segueix:
"Primer.- Nomenar membre de la Junta de Govern l’Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual, i que en
conseqüència queda integrada pels següents Diputats i Diputades:
Molt Il·ltre. Joaquim Nin Borredà
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Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto Lleixà
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual
Segon.- Notificar aquest decret al Diputat nomenat a fi i efecte que accepti el càrrec.
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Tercer.- Comunicar aquest decret a Intervenció, Comunicació, Recursos Humans-Nòmines,
Recursos Humans-Vinculació, a Protocol i al grup polític ERC.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en la seu electrònica de la
Diputació la part dispositiva d’aquesta resolució.
Cinquè.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que realitzi.
Sisè.- L’efectivitat d’aquesta resolució serà des de la seva signatura."
PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA
6. DONAR COMPTE DE LA CREDENCIAL DE DIPUTAT DEL SR. CARLES BRULL I FORNT I
PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC.
Un cop s’ha produït la presa de possessió, la Presidenta dirigeix les següents paraules:
“Benvinguts i benvinguda, Diputats i Diputada a la Diputació de Tarragona. Tots els membres
de la Corporació ens posem a la vostra disposició i esperem que hi feu molt bona feina.
Gràcies.”

El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Diputat del Sr. Francesc Barbero Escrivà del
grup polític Esquerra Republicana de Catalunya.
Efectuats els tràmits corresponents davant la Junta Electoral Central, s'ha rebut la credencial
de Diputat Provincial a favor del Sr. Carles Brull i Fornt per estar inclòs en la llista de candidats
presentada pel grup Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal a les eleccions
locals de 26 de maig de 2019 pel Partit Judicial de Reus.
Complerts tots els tràmits legals i preceptius és procedent la presa de possessió.
El Sr. Carles Brull i Fornt promet el seu càrrec de Diputat Provincial, d’acord amb el que es
reglamenta per aquesta finalitat, manifestant el següent:
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"Per imperatiu legal prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de Diputat de la Diputació de Tarragona, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.
De la mateixa manera, igualment prometo per la República Catalana, i manifesto el ferm
compromís amb els valors de la República i declaro que continuaré treballant per la construcció
d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, cohesionada, econòmicament pròspera i
amb llibertat de pensament."
A continuació, l'Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt s'incorpora a la sessió.
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7. DONAR COMPTE DE LA CREDENCIAL DE DIPUTADA DE LA SRA. CARME FERRER I
CERVELLÓ I PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC.
Un cop s’ha produït la presa de possessió, la Presidenta dirigeix les següents paraules:
“Benvinguts i benvinguda, Diputats i Diputada a la Diputació de Tarragona. Tots els membres
de la Corporació ens posem a la vostra disposició i esperem que hi feu molt bona feina.
Gràcies.”

El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Diputat del Sr. Jordi Cartanyà Benet del grup
polític Esquerra Republicana de Catalunya.
Efectuats els tràmits corresponents davant la Junta Electoral Central, s'ha rebut la credencial
de Diputada Provincial a favor de la Sra. Carme Ferrer i Cervelló per estar inclosa en la llista de
candidats presentada pel grup Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal a les
eleccions locals de 26 de maig de 2019 pel Partit Judicial de Valls.
Complerts tots els tràmits legals i preceptius és procedent la presa de possessió.
La Sra. Carme Ferrer i Cervelló promet el seu càrrec de Diputada Provincial, d’acord amb el
que es reglamenta per aquesta finalitat, manifestant el següent:
"Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
Diputada de la Diputació de Tarragona, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.
I afegeixo, fins a la proclamació de la República Catalana, sempre compromesa amb la llibertat,
la igualtat i la fraternitat, com a ciutadana del món i per imperatiu legal, prometo."
A continuació, la Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló s'incorpora a la sessió.
8. DONAR COMPTE DE LA CREDENCIAL DE DIPUTAT DEL SR. MIQUEL SUBIRATS I
GARRIGA I PRENDRE POSSESSIÓ DEL CÀRREC.
Un cop s’ha produït la presa de possessió, la Presidenta dirigeix les següents paraules:
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“Benvinguts i benvinguda, Diputats i Diputada a la Diputació de Tarragona. Tots els membres
de la Corporació ens posem a la vostra disposició i esperem que hi feu molt bona feina.
Gràcies.”
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El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Diputat del Sr. Adam Tomàs Roiget del grup
polític Esquerra Republicana de Catalunya.
Efectuats els tràmits corresponents davant la Junta Electoral Central, s'ha rebut la credencial
de Diputat Provincial a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga per estar inclòs en la llista de
candidats presentada pel grup Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal a les
eleccions locals de 26 de maig de 2019 pel Partit Judicial de Tortosa.
Complerts tots els tràmits legals i preceptius és procedent la presa de possessió.
El Sr. Miquel Subirats i Garriga promet el seu càrrec de Diputat Provincial, d’acord amb el que
es reglamenta per aquesta finalitat, manifestant el següent:
"Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de Diputat de la Diputació de Tarragona, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de Catalunya.
I em comprometo a treballar per la República Catalana. Una República Catalana on les Terres
de l'Ebre tinguin un pes molt important."
A continuació, l'Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga s'incorpora a la sessió.

9. DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ DELS DIPUTATS SR. CARLES BRULL I
FORNT, SR. MIQUEL SUBIRATS I GARRIGA I SRA. CARME FERRER I CERVELLÓ COM A
MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I ESPECIALS.

EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del ple en sessió extraordinària del dia 16 de juliol de 2019, es va acordar crear les
comissions informatives permanents i les comissions especials i es va aprovar la composició de
les mateixes.
El ple de la Diputació en sessió extraordinària celebrada el dia 2 d’agost de 2019 va aprovar la
modificació de l’àmbit de gestió de diverses comissions informatives i va quedar assabentat de
la designació dels membres de les diferents comissions informatives permanents i especials.
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El ple de la Diputació en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va prendre
coneixement de les renúncies als càrrecs de diputats del Sr. Jordi Cartanyà Benet, Sr.
Francesc Barbero escrivà i Sr. Adam Tomàs Roiget del grup polític Esquerra Republicana de
Catalunya.
S’han rebut les credencials de Diputats del Sr. Carles Brull i Fornt, Sr. Miquel Subirats i Garriga
i Sra. Carme Ferrer i Cervelló que consten com a suplents en la llista d’Esquerra Republicana
de Catalunya- Acord Municipal a les eleccions locals de 26 de maig de 2019.
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D'acord amb la legislació vigent i després de les preses de possessió cal designar el Sr. Carles
Brull i Fornt, el Sr. Miquel Subirats i Garriga i la Sra. Carme Ferrer i Cervelló, com a nous
vocals en les diferents comissions informatives permanents i especials en representació del
seu grup polític, segons l’escrit presentat al Registre General pel grup polític ERC.
FONAMENTS DE DRET
Art. 125 apartat c) del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Art. 60.5 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.

En conseqüència, el PLE queda assabentat de la modificació de la composició de les
comissions informatives permanents i especials amb la designació dels vocals del grup polític
Esquerra Republicana de Catalunya, quedant les comissions com segueix:

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
Composició:
President: Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
Vocals titulars:
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
ERC –Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
ERC – Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual
ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
JUNTS – Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
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ERC –Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
JUNTS – Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I
ASSUMPTES GENERALS
Composició:
Presidenta: Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
Vocals titulars:
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC – Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Molt Il·ltre. Eva M. Mata i Sendra
JUNTS – Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueres
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
JUNTS – Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
PSC-CP - Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT I TIC
Composició:
President: Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
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Vocals titulars:
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ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
ERC –Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual
JUNTS – Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
JUNTS - Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC – Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
JUNTS – Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
JUNTS – Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
PSC-CP - Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon

COMISSIÓ
INFORMATIVA
EXPROPIACIONS

DE

SERVEIS

GENERALS,

CONTRACTACIÓ

I

Composició:
President: Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
Vocals titulars:
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC – Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
JUNTS – Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
JUNTS - Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
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ERC –Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
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COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Composició:
President: Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
Vocals titulars:
ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
ERC – Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
JUNTS – Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
JUNTS - Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC –Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC – Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
JUNTS – Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
JUNTS - Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern

COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
Composició:
Vocals titulars:
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ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
JUNTS - Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
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Vocals suplents:
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
ERC – Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
JUNTS – Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
PSC-CP - Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon

COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Composició:
President: Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
Vocals titulars:
ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
ERC –Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
JUNTS – Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
JUNTS - Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
ERC –Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
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ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
JUNTS – Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
JUNTS - Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
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Composició:
President: Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
Vocals titulars:
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
ERC –Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
ERC – Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual
ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
JUNTS – Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC –Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
JUNTS – Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova

COMISSIÓ ESPECIAL DE SEGUIMENT DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Composició:
Presidenta: Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto i Lleixà
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Vocals titulars:
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ERC – Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló
ERC – Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
JUNTS – Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà
JUNTS – Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
JUNTS - Il·ltre. Sr. Joan Josep Garcia Rodríguez
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
C’S – Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Vocals suplents:
ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
ERC –Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
JUNTS – Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey
JUNTS – Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
JUNTS - Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

10. DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ DEL DIPUTAT SR. MIQUEL SUBIRATS I
GARRIGA EN L’ORGANISME AUTÒNOM BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS.

EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del ple en sessió extraordinària del dia 2 d’agost de 2019, es van nomenar els
representants en els òrgans de govern i gestió dels organismes autònoms de la Diputació.
El ple de la Diputació en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de diputat del Sr. Adam Tomàs Roiget del grup polític
Esquerra Republicana de Catalunya.
S’ha rebut la credencial de Diputat del Sr. Miquel Subirats i Garriga que consta com a suplent
en la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal a les eleccions locals de 26
de maig de 2019.
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D'acord amb els Estatuts vigents i després de la presa de possessió cal designar el Diputat Sr.
Miquel Subirats i Garriga, com a vocal al Consell Rector de l'O.A. BASE-Gestió d’Ingressos en
representació del seu grup polític i segons l’escrit presentat per Registre General pel grup
polític ERC.

FONAMENTS DE DRET
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De conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l'Organisme Autònom de la Diputació de
Tarragona BASE-Gestió d’Ingressos

En conseqüència, el PLE queda assabentat de la designació de l’Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i
Garriga com a vocal en el Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos, quedant integrat pels
següents membres:
BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS
Consell Rector
President:

Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual

Vicepresident 1r: Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
Vicepresidenta 2a: Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
Vocals:
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC - Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
JUNTS – Il·ltre. Sr. Joan Josep García Rodriguez
JUNTS – Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
C’S –Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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11. DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ DEL DIPUTAT SR. MIQUEL SUBIRATS I
GARRIGA EN L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME I DE LA MODIFICACIÓ
DE LA SEVA COMPOSICIÓ.

EXPOSICIÓ DE FETS

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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Per acord del ple en sessió extraordinària del dia 2 d’agost de 2019, es van nomenar els
representants en els òrgans de govern i gestió dels organismes autònoms de la Diputació.
El ple de la Diputació en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de diputat del Sr. Adam Tomàs Roiget del grup polític
Esquerra Republicana de Catalunya.
S’ha rebut la credencial de Diputat del Sr. Miquel Subirats i Garriga que consta com a suplent
en la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal a les eleccions locals de 26
de maig de 2019.
D'acord amb els Estatuts vigents i després de la presa de possessió cal designar el Sr. Miquel
Subirats i Garriga, com a vocal al Consell Rector de l'O.A. Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona en representació del seu grup polític i fer algunes modificacions en la seva
composició segons l’escrit presentat per Registre General pel grup polític ERC.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l'Organisme Autònom Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, el PLE queda assabentat de la designació de l’Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i
Garriga com a vocal en el Consell de Marca Terres de l’Ebre, i de la modificació de la
composició del Consell Rector i del Consell de Marca Terres de l’Ebre, quedant integrat pels
següents membres:

PATRONAT DE TURISME
Consell Rector
Presidenta:
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
Vicepresidenta 1a. Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè- marca Costa Daurada
Vocals:
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC - Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
ERC – Il·ltre. Sra. Maria Teresa Mariné Solé
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
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JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
C’S –Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Consell Marca Costa Daurada
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Presidenta: Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata i Sendra
ERC - Il·ltre. Sr. Josep Forasté i Casas
ERC – Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé
PSC-CP - Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
C’S –Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous
Consell Marca Terres de l’Ebre
Presidenta: Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roigé Pedrola
ERC – Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè
ERC – Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega
ERC - Il·ltre. Sra. M. Teresa Mariné i Solé
ERC – Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch
JUNTS – Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
PSC-CP – Il·ltre. Sr. Joan Castor Gonell Agramunt
PSC-CP - Il·ltre. Sr. Andreu Martín Martínez
C’S –Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

12. DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN LA
FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE REUS.
De conformitat amb la proposta de Presidència, el Ple per unanimitat ACORDA:

Fets
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Mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Reus, senyor Jose M. Navarro Viñuales,
de data 20.12.1995, amb el número 2630 del seu protocol, el Patronat Oficial de la Fira de
Reus es transformà en la Fundació Oficial Fira de Reus. La transformació va obeir a la
necessitat de donar compliment a la Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals. Des d’
aquella data no consta la posterior adequació a les normes que successivament han
afectat aquest tipus de personacions jurídiques (antiga Llei 5/2001, de fundacions, Llei 4
/2008, i les seves successives modificacions, i llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector
Públic). La Fundació Oficial Fira de Reus consta inscrita amb data 16.05.1996 en el
Registre d’entitats de la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques de Generalitat amb
el número 982.
La Fundació Oficial Fira de Reus té per objecte la consecució dels fins d’interès general
consistents en la promoció i foment de l’economia, del comerç o de la indústria,
mitjançant l’organització d’activitats firals en general, enteses com manifestacions
comercials, que tenen per objecte l’exposició de béns o l’oferta de serveis per afavorir-ne el
coneixement i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l’oferta de
les diverses branques econòmiques a la demanda.
El Títol cinquè dels Estatuts pel qual es regeix la Fundació Oficial Fira de Reus regula els
òrgans de govern que conformen l’esmentada Fundació. En concret, l’article 14 dels
Estatuts de la Fundació Oficial Fira de Reus preveu que l’administració, gestió i
representació de la Fundació corresponen als següents òrgans de govern:
1.- El patronat i el seu president.
2.- El comitè executiu i el seu president.
3.- El director general
L’article 15 dels Estatuts de la Fundació Oficial Fira de Reus preveu que el Patronat és l’
òrgan de govern, representació i decisió de la Fundació. Així mateix, preveu que la
presidència del patronat correspon a l’alcalde de Reus, i la vicepresidència d’aquest òrgan
a la presidència de la Diputació de Tarragona. Igualment, formaran part del Patronat, entre
altres, tres diputats provincials nomenats per la Diputació de Tarragona.
Per la seva banda, els articles 20 i següents dels Estatuts regulen el Comitè Executiu, del
qual en formarà part, entre d’altres, un vocal nomenat per la Diputació d’entre els vocals
que ha designat la pròpia Diputació per formar part del Patronat.
La Comissió de govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 1995, va
designar com a membres del Patronat de la Fundació a les següents persones (tots
diputats en aquell moment):

Vice-president primer: el president de la Diputació, senyor Josep Mariné i Grau
Vocal: Pere Llauradó Ollé
Vocal: Salustià Alvarez Vidal
Vocal: Emili Mateu Morelló.

Així mateix va designar vocal membre del Comitè executiu al senyor Pere Llauradó Ollé.
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Aquestes persones encara figuren en el Registre d’entitats com a vocals, tot i que fa anys
que ja no són diputats d’aquesta Diputació.
En data 11 de maig de 2021 l’Alcalde de Reus ha tramès un escrit pel qual sol·licita que la
Diputació de Tarragona nomeni els representants d’aquesta institució en la Fundació Oficial
Fira de Reus (vocals del patronat i membre del Comitè executiu), amb la finalitat de poder
celebrar les reunions que han de permetre redefinir o, si és el cas, la dissolució i liquidació la
Fundació.
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Fonaments de dret
L’article 33.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 70.3er del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Articles 15 i 20 dels Estatuts de la Fundació Oficial Fira Reus.

En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Designar membres del Patronat de la Fundació Oficial Fira de Reus als Diputats i diputades
següents:
Vicepresidenta primera del Patronat de la Fundació: la presidenta de la Diputació,
Il·lma. Sra. Noemí Llauradó i Sans
Vocal: L’Il·lustre senyor Pere Granados Carrillo.
Vocal: L’Il·lustre senyor Joan Josep Garcia Rodríguez.
Vocal: La Il·lustre senyora Carme Ferrer Cervelló.
2.- Designar a l’Il·lustre senyor Joan Josep Garcia Rodríquez com a membre del Comitè
executiu de la Fundació Fira de Reus.
3.- Notificar-ho als Diputats i Diputada designats.
4.- Comunicar l’acord a la Fundació Oficial Fira de Reus i a l’Ajuntament de Reus.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

13. DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN
DIVERSOS ORGANISMES I ENTITATS.
De conformitat amb la proposta de Presidència, el Ple per unanimitat ACORDA:
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Per acord del Ple de data 2 d’agost de 2019 es va designar l’Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà Benet
com a representant de la Diputació de Tarragona als següents organismes i entitats:

Consell Assessor de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil
Consorci per a la Normalització Lingüística
Comitè Provincial de la Creu Roja Espanyola
Comissió Interinstitucional per a la reinserció social
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència masclista
(suplent)
Mesa institucional per a l'abordatge de la violència masclista (Camp de Tarragona)
Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Per acord del Ple de data 2 d’agost de 2019 es va designar el Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs
Roiget com a representant de la Diputació de Tarragona als següents organismes i entitats:

Consell Català de la Mobilitat
Parc Natural del Delta de l’Ebre
Mesa d'Infraestructures de Mobilitat de Catalunya
Consell Promotor del Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre
Consell Assessor Plans de Protecció Civil de Catalunya

Per acord de Ple de data 2 d’agost de 2019 es va designar l’Il·ltre. Sr. Francesc Barbero
Escrivà com a representant de la Diputació de Tarragona al Patronat del Castell de Miravet.
Així mateix, per acord del Ple de data 27 de setembre de 2019 va ser designat com a
representant al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya – DIPLOCAT. I per acord de Ple
de data 29 de novembre de 2019 a l’Asociación Red de Entidades para el Desarrollo Local
(REDEL).
El ple de la Diputació en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2021 va prendre
coneixement de les renúncies als càrrecs de diputats del Sr. Jordi Cartanyà Benet, Sr.
Francesc Barbero escrivà i Sr. Adam Tomàs Roiget del grup polític Esquerra Republicana de
Catalunya.
En sessió ordinària del Ple de data 30 de juliol de 2021 han pres possessió del càrrec de
Diputats la Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló, l’Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt i l’Il·ltre. Sr. Miquel
Subirats i Garriga.
Per motius organitzatius es considera oportú que algunes de les representacions que fins ara
exercia l’Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà Benet passin a l’Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt i d’altres a la
Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto Lleixà; que les representacions que fins ara exercia el Molt Il·ltre. Sr.
Adam Tomàs Roiget passin a l’Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga; i que les representacions
que fins ara exercia l’Il·ltre. Francesc Barbero Escrivà passin a la Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i
Cervelló, excepte el Patronat del Castell de Miravet que passa al Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell
Moragrega.
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Per això, el Ple ACORDA:
1.- Designar la Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló com a representant de la Diputació de
Tarragona en els organismes i entitats següents:
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Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya – DIPLOCAT
Asociación Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL).

2.- Designar l’Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga com a representant de la Diputació de
Tarragona en els organismes i entitats següents:

Consell Català de la Mobilitat
Parc Natural del Delta de l’Ebre
Mesa d'Infraestructures de Mobilitat de Catalunya
Consell Promotor del Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre
Consell Assessor Plans de Protecció Civil de Catalunya

3.- Designar l’Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt com a representant de la Diputació de Tarragona en
els organismes i entitats següents:

Consorci per a la Normalització Lingüística
Comitè Provincial de la Creu Roja Espanyola

4.- Designar la Il·ltre. Sra. Sílvia Puerto Lleixà com a representant de la Diputació de Tarragona
en els organismes i entitats següents:

Comissió Interinstitucional per a la reinserció social
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència masclista
(suplent)
Mesa institucional per a l'abordatge de la violència masclista (Camp de Tarragona)
Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Consell Assessor de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil

5.- Designar el Molt Il·ltre. Sr. Enric Adell Moragrega com a representant de la Diputació de
Tarragona en el Patronat del Castell de Miravet.
6.- Notificar l’acord als Diputats i Diputades designats i comunicar-lo als organismes i entitats
corresponents.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS,
OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
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14. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2021 DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes Generals, el Ple queda assabentat del següent:

El Ple de la Diputació, en sessió de data 28 de maig de 2021, va aprovar inicialment la
modificació núm. 1/2021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021.
L’anunci d’exposició pública d’aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, de data 10 de juny de 2021. Transcorregut el termini sense que s’hagin
presentat al·legacions, ha esdevingut definitiu, d’acord amb el que establia l’acord plenari.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

15. DONAR COMPTE DEL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2021
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes Generals, el Ple queda assabentat del següent:

Es dona compte, de conformitat amb el que disposa l’article 104 bis apartat 5è, de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que el nombre total de llocs de
treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona corresponent al primer semestre de
2021 és de 27, així com la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm.
inserció 2021-06241, de data 13 de juliol de 2021, i a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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16. APROVAR LA MODIFICACIÓ NÚM. 2/2021 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A
L'EXERCICI 2021.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:
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Fets
1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 28 de maig de 2021, va aprovar,
entre d’altres, una modificació puntual de l’organigrama de l’Àrea del SAM que ha tingut un
reflex immediat en la relació de llocs de treball.
En concret, i sense perjudici de la Unitat de Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat, l’Àrea
del SAM ha passat a estructurar-se en quatre àmbits d’assistència: Assistència Secretaria
Intervenció en l’àmbit jurídic, econòmic i formació; Assistència Tècnica; Assistència en Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; i Assistència Secretaria Intervenció en l’
àmbit de la Cooperació i les Subvencions.
1.2. A la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit jurídic, econòmic i formació, a la
qual s’hi ha adscrit, entre d’altres, la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal, s’hi troba
adscrit com a màxim òrgan de comandament, el lloc de treball núm. 1263 de Cap de servei de
Secretaria Intervenció Municipal.
És necessari adequar la denominació de l’esmentat lloc de treball a la nova denominació de la
Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit jurídic, econòmic i formació, de tal manera
que passi a denominar-se Cap de servei d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit jurídic,
econòmic i formació. Així mateix, és necessari adequar la fitxa descriptiva del lloc de treball
núm. 1263 per tal d’adequar el personal que podrà ocupar-lo.
1.3. En termes similars, és necessari modificar la denominació del lloc de treball número 992,
de cap de Servei d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació pel de Cap de servei d’
Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions. Com sigui que
es tracta d’una modalitat d’assistència de secretaria intervenció en un àmbit de gestió concret i
específic, és necessari modificar la fitxa descriptiva de l’esmentat lloc de treball núm. 992 en el
sentit de permetre que puguin ocupar-lo amb caràcter provisional o definitiu funcionaris de
carrera propis de la Diputació de Tarragona o funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
de la subescala secretaria intervenció de la Diputació de Tarragona.
1.4. Per altra banda, diferents àrees han manifestat les seves necessitats de personal, que
comporten la creació d’un lloc de treball a proveir internament, el canvi de forma de provisió de
llocs de treball i la necessitat de canviar l’adscripció de diferents llocs de treball pel bon
funcionament de les àrees i per una adequada prestació de serveis, de conformitat amb les
justificacions que consten als informes de les corresponents àrees i que consten a l’expedient.
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Fonaments de dret
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2.1. L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant,
LBRL) reconeix a les províncies dins l’esfera de les seves competències la potestat d’
autoorganització. En termes similars, l’art. 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquesta potestat d’
autoorganització es plasma en l’organigrama.
2.2. De conformitat amb l’art. 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’
aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TREBEP), la
planificació dels recursos humans de les administracions públiques tindrà com a objectiu
contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus
efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
2.3. L’art. 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals (en endavant, RPEL) defineix la relació de llocs de treball com l’
expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a un ens local, inclou la
totalitat dels existents a l’organització i correspon tant a funcionaris, com a personal laboral i
eventual.
2.4. La competència per aprovar l’organigrama i la relació de llocs de treball és del Ple de la
corporació d’acord amb l’art. 33 de la LBRL i 32 del RPEL. I per tant, en idèntics termes, les
seves modificacions.
2.5. L’art. 74 del TREBEP determina que a través de les relacions de llocs de treball les
Administracions públiques estructuren la seva organització i com a mínim han d’incloure la
denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales als quals
estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.
2.6. La present modificació de la relació de llocs de treball no està afectant les condicions
laborals o les retributives de llocs existents sinó que té per objecte l’adequació de determinats
llocs de treball existents així com les seves fitxes descriptives als nous canvis en l’organigrama
de l’àrea que es van aprovar pel Ple en la modificació 1-2021 de la relació de llocs de treball,
canvis d’adscripció de determinats llocs de treball, la creació d’un nou lloc de treball a proveir
internament i la modificació en la forma de provisió de llocs de treball.
Pel que respecta a la possibilitat que un lloc de treball de cap de servei pugui ser ocupat per
personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional hem de tenir
present que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia d’1 de març de 2017 (rec.
291/2015) deia que “En definitiva, l’apertura de la provisió dels llocs de treball als cossos o
escales de funcionaris d’habilitació nacional mitjançant la modificació de la RLT és una decisió
que donada la seva excepcionalitat i la seva afectació a la promoció interna dels funcionaris
dels cossos i escales que no tenen aquesta condició, exigiria una motivació que raoni les
circumstàncies concurrents que reclamen una decisió com l’adoptada incidint sobre la idoneïtat
dels mateixos per la seva cobertura”.
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Així mateix, amb el nou Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es permet ara,
de forma expressa, que el personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, puguin ocupar llocs de treball no reservats en administracions locals per mitjà de
comissió de serveis. En aquest sentit, l’art. 51.2 d’aquest Reial decret disposa que els òrgans
competents de les comunitats autònomes podran atorgar comissions de servei a funcionaris d’
administració local amb habilitació de caràcter nacional a llocs no reservats de la pròpia
comunitat autònoma o d’altres entitats locals del seu àmbit territorial, durant el termini màxim d’
un any prorrogable per un altre igual.
A més a més, l’art. 58.3 d’aquest Reial decret disposa que quan els funcionaris desenvolupin
llocs de treball en altres administracions públiques no reservats a l’escala de funcionaris d’
administració local amb habilitació de caràcter nacional, estaran en situació de servei en altres
administracions públiques, regint-se per la legislació de l’administració on estiguin destinats.
Per tant, el que resulta rellevant és que la corresponent relació de llocs de treball estableixi que
un determinat lloc de treball pugui o no ser ocupat per un funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional i es justifiqui aquesta possibilitat suficientment. La persona que
desenvolupi les funcions del lloc de treball núm. 992, de cap de servei d’Assistència Secretaria
Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, coordinarà i gestionarà l’equip de
persones i el catàleg de serveis d’aquesta unitat, la qual està enquadrada dins de l’Àrea del
Servei d’Assistència Municipal, encarregada de prestar suport jurídic, econòmic i tècnic als
municipis de la província, especialment els de menys capacitat econòmica, per la qual cosa, en
tant que es tracta d’assistència en l’àmbit de la secretaria intervenció es considera adient que,
a més del personal funcionari de carrera propi, també el pugui ocupar personal funcionari d’
administració local amb habilitació nacional.
Així mateix, també s’ha d’adequar la fitxa del lloc de treball núm. 1263, de cap de servei d’
Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit jurídic, econòmic i formació, en termes similars als
esmentats i pel que respecta al tipus de personal que podrà ocupar-lo, personal funcionari de
carrera propi i personal funcionari d’administració local amb habilitació nacional, com sigui que
es tracta d’un lloc de treball de comandament adscrit a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal
en l’àmbit de la secretaria intervenció per tal de prestar suport jurídic, econòmic i tècnic als
municipis de la província, especialment els de menor capacitat econòmica.
2.7. Com sigui que es tracta de modificar la denominació de dos llocs de treball per tal d’
adequar-los al canvi d’organigrama aprovat en el Ple de data 28 de maig de 2021, fruit de la
potestat d’autoorganització, d’adaptar les fitxes descriptives d’aquests llocs de treball, de
determinar el personal que podrà ocupar un dels llocs de treball, de canvis d’adscripció de
determinats de llocs de treball, de la creació d’un de nou i de la modificació de la forma de
provisió de diferents llocs de treball no és necessària la seva prèvia negociació, ja que l’art.
37.1 TREBEP determina que la negociació només és preceptiva quan afectin les condicions de
treball i les retribucions dels funcionaris quan la seva regulació exigeixi norma amb rang de llei.
L’apartat 2 del mateix article 37 determina que estan excloses de negociació les decisions de l’
Administració que afectin a les seves potestats d’organització llevat que afectin les condicions
de treball.
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En aquest mateix sentit ha tingut ocasió de pronunciar-se la jurisprudència. A tall d’exemple
destaquen:
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- Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem , de 6 de juliol de 2011,
recurs 2580/209 : “(...) El determinant per a considerar preceptiva la negociació col·lectiva
prèvia és, doncs, que la concreta actuació de l'Administració afecti o tingui repercussió en les
condicions de treball dels funcionaris públics; és a dir, que tingui un contingut substantiu i una
incidència en l'ordenació de les condicions de treball, en el benentès que, com s'ha destacat
també pel Tribunal Suprem, la mera referència a aspectes relatius a aquestes condicions de
treball, sense entrar en la seva regulació ni en la seva modificació, no requereix d'aquesta
negociació col·lectiva prèvia.”
- Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de 28 de gener de 2013, recurs 1480/2009: “(...) no cal oblidar que d'acord amb
l'esmentat article 37-2 de la Llei 7/2007 si les decisions en exercici de la potestat d'organització
tenen repercussió sobre condicions de treball dels empleats públics que preveu l'article 37-1,
s'ha de procedir a la negociació ja que la seva falta, quan sigui procedent i obligatòria, suposa
l'absència d'un element essencial que vicia el procediment i fa nul l'acte. Però això no vol dir
que tota aprovació o modificació d'una Relació de Llocs de Treball hagi de comportar
directament l'obligatorietat de la negociació col·lectiva ja que això haurà de dependre del cas
concret. I en aquest supòsit es pot concloure que la creació de la plaça d'intendent de la Policia
Local de Viladecans no vol dir una repercussió en les condicions de treball doncs a la vista de
quines són aquestes segons l'enumeració que realitza l'apartat c) de l'article 37 de l' EBEP
(EDL 2007/17612), han de ser enteses en relació a tots els aspectes que afecten l'exercici de
les funcions corresponents als funcionaris públics. I és aquí quan la negociació col·lectiva a la
qual es refereix el precepte ha d'entrar en joc de manera que les organitzacions sindicals
tinguin l'oportunitat de ser escoltades i negociar aquests aspectes però de cap manera la seva
competència pot assolir o estendre a qüestionar l'oportunitat o no de crear un lloc de treball a
ocupar per funcionari. Entén aquest Tribunal que això últim entra de ple en la potestat
d'autoorganització de l'Administració, en el que és la seva innegable dimensió organitzativa que
canalitza a través de l'instrument tècnic d'ordenació de personal representat en aquest cas per
la modificació de la Relació de Llocs de treball.
L'Administració en exercici d'aquesta facultat a la seva disposició, ha de poder adequar la seva
estructura organitzativa als canvis estructurals i funcionals i encara socials i econòmics que es
vagin produint a fi a una adequada, racionalitzada i eficaç prestació del servei que a la mateixa
li correspon, el que significa que a l'igual que en un moment determinat pot decidir la creació
d'un o diversos llocs de treball, operat un canvi de circumstàncies, pugui posteriorment acordar
la seva amortització. “
2.8. La creació de nous llocs de treball es porta a terme en base a l’aplicació de les taules
retributives dels llocs de treball tipus prèviament aprovades pel Ple de la Diputació de
Tarragona, d’acord amb la valoració de llocs efectuada l’any 2000, vigent a l’actualitat sense
perjudici que respecte als llocs de treball de comandament s'ha d'estar als nous llocs tipus
resultants de la valoració aprovada pel Ple de la Diputació de data 17 de maig de 2019.
2.9. Amb la creació de llocs a cobrir internament no es vulnera la LPGE que permet portar a
terme adequacions singulars i excepcionals.
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2.10. De conformitat amb l’art. 3.3. del Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, l’
aprovació de la relació de llocs de treball ha de ser objecte del corresponent informe jurídic per
part de la Secretaria General, el qual, d’acord amb l’apartat 4 de l’esmentat article, pot ser
substituït per la corresponent nota de conformitat.
2.11. El procediment a seguir per a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
consta en l’informe tècnic-jurídic que forma part de l’expedient.
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2.12. En relació a la modificació de la relació de llocs de treball de l'Organisme Autònom BASE
- Gestió d'Ingressos, aquesta ha estat dictaminada pel Consell Rector de l'organisme per
posteriorment elevar-se al ple de la Diputació, en els termes que disposen els Estatuts.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació 2-2021 de la relació de llocs de treball corresponent a l’any
2021 de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms que consta com a annex 1,
que conté les variacions respecte la relació de llocs de treball aprovada per a l’any 2021,
modificada posteriorment per acord del Ple de data 28 de maig de 2021, i que consten en els
annexos 2 i següents.
Segon.- Modificar les següents fitxes descriptives ja existents, que consten com a annex, i
publicar-les a la seu electrònica, ja que cal adequar la denominació dels llocs de treball a l’
organigrama actual, i determinar o adequar les fitxes en el sentit que el personal que podrà
ocupar-los haurà de ser funcionari de carrera de la Diputació de Tarragona o personal
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria
intervenció, de la mateixa Diputació:

Fitxa lloc 1263. Cap de servei d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit jurídic,
econòmic i formació.
Fitxa lloc 992. Cap de servei d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions

Tercer.- Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball de Cap de servei de Planificació
estratègica en l’àmbit turístic que es crea.
Quart.- Notificar aquest acord en la part que els afecti a les persones interessades, si escau.
Cinquè.- Comunicar als caps de les àrees i organismes autònoms de la Diputació de
Tarragona, que correspongui, aquest acord juntament amb l'annex respectiu així com a l’Àrea d’
Intervenció la totalitat de l’acord amb els seus respectius annexos.
Sisè.- Publicar el document de la modificació de la relació de llocs de treball (annex 1) en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i trametre’n còpia als departaments corresponents de l’Administració de l’Estat i la
Generalitat de Catalunya.
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Setè.- Traslladar l’esmentat acord i els seus annexos a la Junta de personal funcionari, al
Comitè d’empresa, seccions sindicals, Comitè de BASE i a la Delegada de personal del
Patronat de Turisme.

Règim de recursos:
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- Contra l'acord es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del dia següent
de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'ha dictat, en el termini màxim d'un mes a comptar des del dia següent de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província.

17. RESOLDRE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DE L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE REUS, PER EXERCIR UNA ACTIVITAT
COM A PROFESSOR DE VENT METAL A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
L'AJUNTAMENT DE ALCORISA I A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L'AJUNTAMENT
D'ESPARRAGUERA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. El 30/04/2021, mitjançant escrit amb registre d'entrada número 1-2021-015176-1, el senyor
Javier Rodríguez Berenguer va presentar una sol·licitud per a l'autorització de compatibilitat de
la seva activitat com a personal al servei de la Diputació de Tarragona amb una segona
activitat en el sector públic, per exercir una activitat com a professor de vent metal a l'Escola
Municipal de Música de l'Ajuntament d'Alcorisa.
1.2. El 13/06/2021, mitjançant escrit amb de registre d’entrada número 2021-0000020234, el
senyor Javier Rodíguez Berenguer va presentar una sol·licitud, que aportava més
documentació a la petició inicial i aporta nova documentació, per a l’autorització de
compatibilitat de la seva activitat com a personal al servei de la Diputació de Tarragona amb
una segona activitat en el sector públic, per exercir una activitat com a professor a l'Escola
Municipal de Música de l'Ajuntament d'Esparreguera.
1.3. El 1/07/2021, l’interessat finalitza la seva relació contractual amb la Diputació de
Tarragona, amb motiu de la finalització del seu contracte temporal.
1.4. L’interessat era personal laboral temporal i ocupava una plaça de professor de trompa a l’
Escola Conservatori de Música de Reus, amb una dedicació del 50%, amb motiu de cobrir part
del permís de naixement del senyor Juan Miguel Marzà de la Salud.
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Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, preveu que:
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Article 21. Obligació de resoldre.
1. L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la en tots els
procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la
sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment, la resolució
consisteix en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb indicació dels
fets produïts i les normes aplicables.
Article 84. Terminació.
1. Posen fi al procediment la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es
fonamenta la sol·licitud, quan aquesta renúncia no estigui prohibida per l’ordenament jurídic,
i la declaració de caducitat.
2. També produeix la terminació del procediment la impossibilitat material de continuar-lo
per causes sobrevingudes. La resolució que es dicti ha de ser motivada en tot cas.
2. En aquest cas, cal entendre que l’objecte d’aquest procediment iniciat per l'interessat ha
desaparegut ja que ha finalitzat la seva relació contractual amb la Diputació de Tarragona amb
efectes de l'1 de juliol de 2021, per la qual cosa, no procedeix continuar amb la tramitació de l’
expedient.
3. Segons l'article 14 de la LI, la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la
incompatibilitat correspon al Ple de la Corporació i, per extensió, també li pertoca resoldre
sobre l’acabament d’aquest procediment.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Donar per acabat el procediment de reconeixement de compatibilitat, instat pel senyor
Javier Rodríguez Berenguer, per desaparició sobrevinguda de l’objecte.
2n. Notificar-ho a la persona interessada.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’
endemà de la notificació, davant del Ple de la Diputació.
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18. RESOLDRE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL FIX DE L’
ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE REUS, PER EXERCIR COM A PROFESSORA
A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC).
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:
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Fets
1.1. El 15 de juny de 2021, mitjançant escrit amb de registre d’entrada número 20210000020559, la senyora Núria Andorrà Serret sol·licita que li sigui concedida la compatibilitat
com a personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una segona activitat al
sector públic, com a professora, a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), amb
una jornada del 48,06%.
Segons la documentació presentada, aquesta activitat la desenvolupa amb horaris flexibles.
1.2. La senyora Andorrà Serret és, personal laboral fix, que ocupa una plaça de professora de
percussió, a l’Escola Conservatori de Música de Reus, amb el grup A1L, amb una jornada del
50%.
1.3. Segons informe de la Unitat de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius de l’Àrea del
SAC, que consta a l’expedient, no existeix coincidència horària, la qual cosa es desprèn que no
ha de comportar incompatibilitat entre les jornades, ni tampoc conflicte d’interessos.
1.4. A l’expedient consta certificat de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), de 31
/05/2021, en relació amb la sol·licitud presentada per la senyora Andorrà per dur a terme la
seva activitat com a professora. També s’ha sol·licitat a la ESMUC informe favorable per
compatibilitzar ambdues activitats.

Fonaments de dret
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques (endavant, LI), que té la consideració de
"bases del règim estatutari de la funció pública" (Disposició final primera de la LI).
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també, supletòriament, el Reial
decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al servei de les Administracions Públiques que
desenvolupa parcialment la LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (en
endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al personal al servei de les
corporacions locals i dels organismes que en depenen. En similars termes es pronuncia l’article
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1.2.d) de la LIC. L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
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2.3. 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.
2.4. L’article 3 de la LI estableix que el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos previstos en la
Ll per a les funcions docents. En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’
interès públic i, en cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels
llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en els dos. L’article 21.1 de la LIC afegeix
que els reconeixements de compatibilitat resten automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball.
El paràgraf 4t de l’article 4.2.4 de la LI estableix que als catedràtics i professors de música que
prestin serveis en els conservatoris superiors de música i en els conservatoris professionals de
música se’ls podrà autoritzar compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic
cultural en els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats paràgrafs
es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin autoritzats reglamentàriament
com de prestació a temps parcial, tal i com succeeix en el present cas.
L’article 14 del RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o el RDI es refereixen a llocs de
treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la que no superi les 30 hores setmanals.
2.5. L’article 16.1 de la LI estableix, amb caràcter general, que no es podrà autoritzar o
reconèixer la compatibilitat al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.
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, en no ser previsibles, quan es va aprovar la
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.
Així doncs, 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
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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.
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En aquest cas s’ha de considerar que la suma dels percentatges de cotització per raó de les
jornades d’ambdues activitats no supera en aquests límits. Així mateix, l’exercici d’aquesta
activitat no impedirà o menyscabarà el compliment dels seus deures ni perjudicarà els
interessos generals, al no existir contraposició d’interessos entre el treball privat i el públic.
2.6. En compliment de l’article 7 de la LI 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 (actualment A1) o personal equivalent
2.7. En el cas que ens ocupa no se superen els límits fixats a l’art. 7.1 i 16.1 de la LI i 5.1 i 14
de la LIC, també s’ha de considerar que la suma dels percentatges de cotització per raó de la
jornada de l’activitat pública no supera el 100% i que, en no existir conflicte d’interessos, l’
exercici d’aquesta segona activitat no impedirà o menyscabarà el compliment dels seus deures
ni perjudicarà els interessos generals.
2.8. 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.
2.9. 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 (article 9 de la LI).

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la senyora Núria Andorrà per desenvolupar una
segona activitat pública com a professora a l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC), amb un 48,06% de la jornada. En qualsevol cas, aquesta segona activitat haurà de
desenvolupar-se fora de la jornada de treball de la Diputació de Tarragona.
Aquesta autorització queda condicionada a què l’informe sobre la compatibilitat emès per
l'ESMUC sigui favorable.
2n. Aquesta autorització tindrà vigència fins a la finalització del contracte i com a màxim fins el
31 d’agost de 2021, data en què finalitza el curs escolar.
No obstant, l’autorització de compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball o modificació de les condicions de treball que pugui tenir repercussió
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directa en aquesta autorització. També quedarà sense efecte quan la suma dels percentatges
de cotització per raó de la jornada superi el 100%.
Per la qual cosa, se li recorda que té l’obligació de notificar a la Diputació de Tarragona la
finalització de l’activitat o qualsevol modificació de les condicions de treball que pugui tenir
repercussió directa en l’autorització de la compatibilitat: jornada, horari, retribucions, etc.
3r. Notificar-ho a la persona interessada.
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4t. Comunicar-ho a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), a la cap d’Àrea del
SAC, a la unitat de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius, a l’Àrea d’Intervenció i a la Unitat
de Gestió Econòmica i Nòmina.
5è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons el cas, d’acord amb l’article 41.6.1.n) i 41.6.2.m) del 8è Conveni col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’
ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
19. APROVAR EL PREU PÚBLIC DEL CICLE CINEMA GAUDÍ A L'AUDITORI DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència al Ciutadà,
el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. La unitat de Cultura, gestiona des de l’any 2013, l’Auditori de la Diputació de Tarragona,
ubicat a l’edifici de Síntesi, al carrer Pere Martell, núm. 2 de Tarragona. Amb l’objectiu d’
oferir una programació diversa i variada, augmentar els continguts programats i complir
així amb la finalitat de l’equipament.
2. Amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al públic de proximitat, l’
Acadèmia del Cinema ha creat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la SGAE,
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2.

una proposta de Circuit Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí”
porta mensualment diferents títols recents i reconeguts del cinema català a diverses
localitats de Catalunya.
3. El projecte del Cicle Gaudí suposa l’emissió en una sessió única mensual, d’una
pel·lícula catalana d’entre aquelles seleccionades per a formar part d’aquest cicle, a l’
Auditori Diputació de Tarragona. L’inici del cicle serà el mes d’octubre de 2021 i
successivament cada mes, d’acord amb el calendari establert amb l’Acadèmia del
Cinema.
4. Per decret de Presidència amb número d’expedient 8004330008-2021- 0009619, en
data 14 de juny de 2021, es va aprovar aquesta activitat i el seu pressupost, que és de
2.640 euros, IVA exclòs. Aquest import total dividit entre 11 sessions de cinema, dona
com a resultat un cost per sessió de: 240 euros. Amb una previsió mínima d’assistència
de 40 persones el cost per persona és de 6 euros (IVA exclòs), per la qual cosa d’acord
amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es fixa un preu de 4,50 euros, (IVA inclòs), per persona. Atès que la promoció i
difusió del cinema en català és l’objectiu de la proposta es preveu aplicar descomptes i
promocions en el preu de venda de 3 euros IVA inclòs.

Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques.
2. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic.
3. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril.
6. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
7. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
8. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
9. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic per l’entrada al Cicle de Cinema Gaudí, per la temporada 20212022, a l’Auditori de la Diputació de Tarragona, amb la tarifa següent:
4,50 euros, (IVA inclòs) per persona i sessió.
Aquest import no serà reintegrable, excepte en aplicació de l’article 6.2 de la vigent Ordenança
reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, que estableix que quan per causes
no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o
desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent, que es correspon amb l’
article 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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Segon.- Aprovar per aquest cicle el preu especial de 3 euros (IVA inclòs) per entrada als
següents col·lectius: joves menors de 25 anys i persones amb discapacitat i/o capacitats
funcionals diverses.
El grau de cobertura global d’aquest preu públic sobre el cost total, IVA exclòs, de l’activitat i
tenint en compte la promoció és del 68,17% en aplicació de l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, que preveu que per raons socials, benèfiques, culturals o d’
interès públic es poden fixar preus públics per sota del cost del servei.
Tercer. Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
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Quart. Comunicar-ho a Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos des de l’endemà de la publicació.

20. APROVAR EL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA AL CURS DE FORMACIÓ SILENCIS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència al Ciutadà,
el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. Dins del marc de la celebració dels 30 Anys del MAMT pedagògic, projecte educatiu que
porta a terme el Museu d’Art Modern d’aquesta Diputació, s’ha programat per a l’any 2021 la
realització d’una formació per al professorat els dies 23 d’octubre i 6 de novembre de 2021 en
aquest Museu.
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona realitza diverses accions mitjançant el seu
Servei Pedagògic per apropar el coneixement de l’art a públics diversos. És important la relació
que dit Servei manté amb l’àmbit pedagògic i docent, amb la voluntat d’educar nous públics que
apreciïn i gaudeixin d’un patrimoni comú.
En aquest sentit es realitzen els programes escolars i es guien les activitats; també se celebren
les Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus que cerquen l’encaix de l’activitat pedagògica en
els museus d’art. Ara es contempla la possibilitat de contribuir a la formació de mestres i
professors programant un curs de formació que sota el títol Silencis vol explicar, donar a
conèixer, inspirar i anar més enllà de les fronteres, sota la idea imperiosa de la necessitat del
Silenci en el moment actual.
Les formacions de Silencis formen part del projecte com a complement fonamental per poder
implantar-lo a l’escola i obren un ventall de possibilitats socialment a altres col·lectius. Aquest
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projecte vol posar una mica de llum, sentir que hi ha una altra possibilitat, oferir un nou horitzó:
ensenyar a tothom a parar! Trobar camins alternatius al soroll i a la velocitat - de la societat que evita la reflexió en favor d’una evasió constant.
També vol deixar una empremta útil: llegir el silenci dels altres o dels espais i poder interpretarlos, comunicar-nos sense necessitat de parlar o crear silenci a través de la presència.
Les formacions s’estructuren en quatre sessions:
MOVIMENT / PRESÈNCIA / SONORITAT / ALTERITAT
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Aquesta nova acció podria considerar-se que tanca el cercle de relació del Museu amb els
centres docents.

2. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reafirmar una de les funcions bàsiques del museu: la seva
utilització com a eina d’aprenentatge en la seva relació amb el món de l’ensenyament.
3. Per tal de dur a terme el curs més amunt esmentat es presenta la proposta de preu públic
amb la següent tarifa que hauran d’abonar els participants:
3.1.- Assistents en general: 25 EUR
3.2.- Estudiants URV, reducció del 50%
3.3.- Queden exclosos de satisfer la tarifa de preu públic, les persones en situació d'atur i el
personal de la Diputació de Tarragona, que s'ajustin al perfil del curs.
4. El pressupost de despeses de l’activitat és de 3.020,00 EUR i té una previsió d’ingressos de
312,50 EUR que corresponen a l’aplicació de preu públic de 25 EUR per l’assistència de 10
participants i 12,50 EUR per 5 participants.
5. L'autorització de l'activitat i la despesa corresponent, a càrrec del pressupost ordinari vigent
de la Diputació de l'any 2021, es tramita per decret de la presidència d'acord a la normativa
vigent.

Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions
públiques.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
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6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona vigents
8. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona vigents.
9. Exempció de l’IVA regulat en l’art 20.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el preu públic per l’assistència al Curs de formació Silencis que tindrà lloc els
dies 23 d’octubre i 6 de novembre de 2021, al Museu més amunt esmentat, amb les següents
tarifes:
3.1.- Assistents en general: 25 EUR
3.2.- Estudiants URV, reducció del 50%
3.3.- Queden exclosos de satisfer la tarifa de preu públic, les persones en situació d'atur i el
personal de la Diputació de Tarragona, que s'ajustin al perfil del curs.
Aquest import s’ha fixat tenint en compte el preu de les activitats formatives de la Diputació de
Tarragona aprovat a les Ordenances fiscals vigents.
Aquest import no serà reintegrable, excepte en aplicació de l’article 6.3 de l’Ordenança
reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona vigent (BOPT de 13.11.2020), que
estableix que “quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei
o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent»,
que es correspon amb l’article 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
El grau de cobertura global d’aquest preu públic en relació al cost total de l'activitat és del 10,35
%, per sota del que estableix l'article 44.1. Aquest preu públic s'estableix en aplicació de l’
apartat 2 de l’article 44 de la Llei reguladora de les hisendes locals, que preveu que “per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic es poden fixar preus públics per sota del cost
del servei».
Segon.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
Tercer.- Comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos des de l’endemà de la publicació.
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’
ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
21. PARTICIPAR COM A PATRONS A LA FUNDACIÓ MUNICIPALISTA D'IMPULS
TERRITORIAL (FMIT).
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència Municipal,
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
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Fets
1. La Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT), té per objecte recolzar, incentivar i
millorar la gestió local per al reconeixement d’un territori divers, impulsar una relació àgil i
transparent entre administracions, promoure una visió conjunta en l’assoliment d’un territori
avançat i crear l’espai de reflexió i pensament transversal sobre el futur del territori des de la
visió municipalista.
2. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions
o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
3. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats
que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació i que en cap cas no comportaran l’
exercici de funcions exclusives de l’administració pública:
- Informar, proposar i participar activament de les noves normatives, plans i projectes amb
incidència a tot el territori.
- Assessorar les diferents administracions locals, supramunicipals, i entitats territorials o
sectorials en els diferents àmbits temàtics per a un desenvolupament sostenible i de qualitat.
- Acompanyar les administracions locals i territorials en l’intercanvi de coneixement i foment del
desenvolupament i presa de decisions.
- Impulsar i assistir iniciatives municipals i supramunicipals en planejament i gestió urbanística i
territorial, de millora dels hàbitats urbans i de l’obra pública, de dinamització territorial en
habitatge, de dinamització econòmica, en mobilitat i mediambient.
- Planificar i redactar projectes adaptats a les iniciatives i necessitats que presenta el món local,
garantint en tot moment la seva diversitat.
- Formar contínuament en aquelles normatives i instruments amb incidència directa sobre el
municipi.
- Donar suport tècnic a les activitats ordinàries de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) en l’àmbit de la central de compres, la formació o qualsevol altra activitat o
servei amb incidència al món local des de la perspectiva de la planificació i gestió territorial.
Aquest suport tècnic a l’ACM no podrà ser la principal activitat de la fundació.
- Establir un espai de reflexió i pensament per contribuir a la planificació, estudi i implementació
d’accions de l’àmbit de la planificació i gestió territorial des d’una perspectiva municipalista i
transversal entre agents, organismes i institucions competents en la matèria.
- Organitzar jornades, conferències, seminaris i altres activitats de debat, reflexió i formació.
- Editar i difondre tota mena de publicacions vinculades amb els seus fins.
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4. La Diputació de Tarragona té la voluntat de cooperar i participar amb altres administracions
públiques per impulsar, de forma equilibrada i sostenible, el desenvolupament del territori.

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

5. L'article 17 dels Estatuts de la FMIT determina que la representació, el govern i
l'administració de la Fundació corresponen al Patronat. El Patronat és un òrgan col·legiat
integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de dinou persones i un
màxim de vint-i-set, amb la següent composició:
- Patrons amb caràcter indefinit.
- Patrons temporals, amb una durada de sis anys.
- Patrons temporals, amb una durada de sis anys, no reelegibles en el mandat successiu.
- Patrons temporals, amb una durada de quatre anys, no reelegibles en el mandat successiu.
6. Es preveu la condició de patró amb caràcter indefinit per a totes les diputacions catalanes,
per la qual cosa no es precisa cap adaptació estatutària per procedir a integrar a la Diputació
de Tarragona en aquest òrgan.
7. La participació com a patrons a la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial no comporta
cap aportació dinerària.
8. La Secretaria ha emès informe favorable número 157/21.-Sec en data 18 de juny de 2021.

Fonaments de dret
Primer. La Llei 4/2008 defineix a l’article 332-1 el patronat com l’òrgan de govern de les
fundacions: “1. El patronat és l'òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa
d'acord amb la llei i els estatuts. .../..”. El Patronat es pot integrar per persones físiques o
jurídiques (article 332-3).
Pel que fa l’actuació dels patrons que són persones jurídiques, la Llei 4/2008 estableix a l’article
332-4 el règim de representació de les persones jurídiques en el patronat:
3. Les persones jurídiques han d'ésser representades en el patronat, d'una manera
estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d'acord amb les normes que
la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l'òrgan competent.
Segon. En l’àmbit local, la representació de la Diputació per a l’exercici del càrrec de patró
haurà de ser exercida pel diputat o diputada que el Ple designi o en cas contrari per la
Presidenta en el exercici de la seva competència de representant legal de la Institució
establerta a l’article 34.1 b) de la LBRL.
Tercer. El procediment per aprovar la integració d’una administració local en el patronat d’una
fundació no està expressament contemplat en la legislació de règim local, ni en la regulació
sectorial en matèria de persones jurídiques (Llei 4/2008). No obstant, per aplicació supletòria
de la legislació de règim local, es pot establir el procediment següent:
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L’òrgan competent per aprovar la integració en el patronat seria el Ple de la corporació,
per aplicació de l’article 33.2.ñ) de la LBRL en el que s’estableix la competència del ple
per l’adopció dels acords que requereixin majoria especial.
El quòrum en aquest cas seria el de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació per aplicació supletòria de la lletra g) de l'article 47.2 de la LBRL que
assenyalen que es requereix el quòrum reforçat per l'adhesió a mancomunitats o altres
organitzacions associatives i per la modificació dels seus estatuts.
Informe previ del secretari i de l’interventor (article 19 TRLMRLC) i específicament pel
que fa a l'informe de secretaria per aplicació de l'article 3 del Decret 128/2018, de 16 de
març.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Manifestar la voluntat de participar com a patrons a la Fundació Municipalista d'Impuls
Territorial (FMIT) i en conseqüència, acceptar-ne els estatuts reguladors.
Segon. Designar com a representant de la Diputació de Tarragona en el Patronat a l'Il·ltre Sr.
Enric Adell Moragrega, diputat delegat del SAM.
Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT).

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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’
ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
22. RESOLDRE LES OBSERVACIONS FORMULADES PER L'AJUNTAMENT DE LA MASÓ I
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LES
CARRETERES TV-7221 I T-722, D’ALCOVER A L’A-27 PEL MILÀ, AMB UN PRESSUPOST D’
EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 3.000.185,21 EUROS, DECLARAR LA URGENT
OCUPACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE, INICIAR L'EXPEDIENT
D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA I APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d'Assistència al
Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
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Fets
1. Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 30 d’abril de 2021, es va
aprovar inicialment el Projecte de condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722, d’
Alcover a l’A-27 pel Milà, amb un pressupost d’execució per contracta de 3.000.185,21
euros .
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2. En compliment del que disposa l’article 235.2 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el projecte
ha estat sotmès a informació pública, mitjançant anunci en el BOP, CVE 2021-04140, de
12 de maig de 2021. Així mateix, s’ha exposat a la seu electrònica de la Diputació i al
web corporatiu, d’acord amb la normativa de transparència.
3. S’ha sol·licitat informe als ajuntaments d’Alcover, el Milà i la Masó, per afectar el projecte
el seus termes municipals. També s’han sol·licitat autoritzacions a la Unitat de
Carreteres de l’Estat a Tarragona, per afectar les obres l’àmbit de l'autovia A-27 i al
Servei Territorial de Carreteres a Tarragona de la Generalitat de Catalunya per afectar el
projecte la zona d’influència de les carreteres C-37 i C-14.
4. Amb data 28 de maig de 2021 s’ha rebut l’autorització dels Servei Territorial de
Carreteres a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, subjecte a un seguit de
condicions administratives, específiques i generals que consten en l’expedient.
5. Amb data 7 de juny de 2021 s’ha rebut un decret d’Alcaldia de l’Ajuntament del Milà de
la mateixa data, en què es resol donar la conformitat al Projecte que es tramita i que, un
cop acabades les obres, l’Ajuntament assumirà un seguit de compromisos quant a
manteniment, conservació i acceptació d’elements i instal·lacions efectuats amb el
projecte i que es descriuen en l’expedient.
6. Amb data 5 de juliol de 2021 s’ha rebut la resolució de la Unitat de Carreteres a
Tarragona la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, per la qual s’autoritza a
la Diputació de Tarragona per realitzar les actuacions localitzades en la zona d’afectació
de l’autovia A-27, amb un seguit de condicions particulars i generals que consten en l’
expedient.
7. Amb data 5 de juliol de 2021 el Registre General de la Diputació de Tarragona informa
que durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i
reclamacions.
8. Amb data 8 de juliol de 2021 s’ha rebut el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de la Masó
de la mateixa data, en què resolen donar la conformitat al projecte, no obstant també
demanen que es tinguin en compte un seguit d'observacions plantejades en l’informe del
tècnic municipal i que consten en l’expedient.
9. Amb data 12 de juliol de 2021 s'ha rebut la resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament d'Alcover
en el qual es dona la conformitat al Projecte de condicionament de les carreteres TV7021 i T-722, d'Alcover a l'A-27 pel Milà.
10. Amb data 13 de juliol de 2021 el Servei d’Assistència al Territori emet informe sobre les
autoritzacions i informes rebuts en el sentit següent:
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Informes dels ajuntaments d’Alcover i del Milà
Els informes presentats sobre el projecte i que consten en l’expedient són de caràcter
favorable sense observacions, ni al·legacions i reclamacions, raó per la qual no és
necessari emetre’n informe.
Informe de l’Ajuntament de la Masó

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 8 de juliol de 2021 l’Ajuntament de la Masó resol donar
la conformitat al projecte, no obstant també demanen que es tinguin en compte el
requeriments següents plantejats en l’informe del tècnic municipal:
Cal posar de manifest l’observació plantejada per un veí de La Masó sobre el sistema
de drenatge i requerir a un esclariment per part de la pròpia Diputació de Tarragona.
-Traspassos de la via a l’alçada de la parcel·la 80 del polígon 1 i a l’alçada de les
parcel·les 15 i 16 del polígon 1. Caldria conservar-los i adequar-los al nou traçat.
- Existència d’un atalussament a l’alçada també de la parcel·la 80 del polígon 1 que
protegeix, segons requeriment del veí, de les avingudes dels anomenats clots del Milà.
De l’observació de la documentació gràfica del projecte, es pot deduir la seva
conservació, encara que seria bo demanar la confirmació per part dels promotors del
projecte.
Resposta:
La Diputació farà la reposició oportuna de tots els serveis que afecti l'execució de l'obra del
projecte.
Pel que fa al talús que s'esmenta a l'alçada de la parcel·la 80 del polígon 1, se'n pren nota
perquè si durant l'execució de l'obra calgués afectar-lo, es donaria una solució alternativa
que protegís els terrenys del propietari de les avingudes dels anomenats clots del Milà.
Autorització del Servei Territorial de Carreteres a Tarragona de la Generalitat de
Catalunya
Amb data 28 de maig de 2021 s’ha rebut l’autorització dels Servei Territorial de Carreteres
a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, subjecta a un seguit de condicions
administratives, específiques i generals i que consten en l’expedient.
Resposta:
No hi ha cap inconvenient a acceptar els conjunt de condicions exigides en l’autorització
del Servei Territorial de Carreteres a Tarragona de la Generalitat de Catalunya.
Autorització de la Unitat de Carreteres a Tarragona de la Demarcació de Carreteres
de l’Estat a Catalunya
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Amb data 5 de juliol de 2021 s’ha rebut la resolució de la Unitat de Carreteres a Tarragona
la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, per la qual s’autoritza a la Diputació de
Tarragona per realitzar les actuacions localitzades en la zona d’afectació de l’autovia A-27,
amb un seguit de condicions particulars i generals que consten en l’expedient.
Resposta:
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No hi ha cap inconvenient a acceptar els conjunt de condicions exigides en l’autorització de
la Unitat de Carreteres de l’Estat a Tarragona.

11. Durant la tramitació del projecte s’han detectat errors materials en la relació de béns i
drets del projecte aprovat inicialment, els quals s’han procedit a rectificar d’acord amb la
informació que consta en l’expedient i per tant ha calgut modificar l’esmentada relació.
12. Aquest projecte conté la determinació dels terrenys que es consideren necessaris d’
adquirir o ocupar per a la seva execució.

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3. Article 19, apartat 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2
/2009, de 25 d’agost (en endavant, TRLC). En aquest article s’indica que l’aprovació dels
projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i
la declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, als
efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de
servituds. Així mateix, l’article 19, apartat 3, estableix que la declaració d’utilitat pública,
la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació es refereixen també als béns i
drets compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions d’obres que es
puguin aprovar posteriorment.
4. Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre.
5. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
6. Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
7. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i el Reglament de la llei d’
expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957 i altres disposicions
concordants.
8. Aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i altres
disposicions concordants.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Modificar la relació de béns i drets afectats pel Projecte de condicionament de les
carreteres TV-7221 i T-722, d’Alcover a l’A-27 pel Milà i publicar aquesta relació
modificada a la seu electrònica i al web corporatiu de la Diputació de Tarragona.

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

2. Acceptar les consideracions i condicions exigides en les resolucions emeses pel Servei
Territorial de Carreteres a Tarragona de la Generalitat de Catalunya i de la Unitat de
Carreteres a Tarragona de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i resoldre
les observacions formulades per l’Ajuntament de la Masó en el sentit de l’informe emès
pel Servei d’Assistència al Territori i que consta en la part expositiva d’aquest acord.
3. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722,
d’Alcover a l’A-27 pel Milà, amb un pressupost d’execució per contracta de 3.000.185,21
euros. D’acord amb el que disposa l’article 235.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 19.2
del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
aquesta aprovació comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte als efectes de l’
expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
Aquesta declaració inicia l’expedient d’expropiació forçosa i comporta la urgent ocupació
dels béns i drets afectats per l’expropiació, els quals consten en la relació concreta i
individualitzada del Projecte de condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722, d’
Alcover a l’A-27 pel Milà, d’acord amb l’art. 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, als efectes d’aplicar el procediment
que regulen els articles 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa
i 56 i següents del seu Reglament.
4. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’
efecte i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, per tal de poder
executar el projecte d’obres esmentat, que es descriu tot seguit:

Municipi d’Alcover
AFECTAT
NOM I DNI DEL
TITULAR

NOGUES
BUSQUETS, PERE
***2884**
PAMIES
ANTONIO
***9423**

REFERENCIA CADASTRAL

Núm.
Finca

Expropiació
m²

Polígon

Parcel·la

Naturalesa,
aprofitament i
classe del bé
afectat

1

126

11

13

No urbanitzable

2

220

11

270

No urbanitzable

33

No urbanitzable Oc.Temporal 25 m2

OBSERVACIONS

FONTS,

ROSICH BOSCH, LUIS
***8194**

3

10

GRANJA
ROIG,
MARIA DEL CARMEN

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

***5194**
ROSICH BOSCH, LUIS
***8194**

4

191

11

14

No urbanitzable

10

32

No urbanitzable Oc.Temporal 25 m2

GRANJA
ROIG,
MARIA DEL CARMEN
***5194**
ROSICH BOSCH, LUIS
***8194**

5

BATET
MIRANDA,
JOSE MARIA
***8293**

6

17

10

30

No urbanitzable

ROSICH BOSCH, LUIS
***8194**

7

125

11

16

No urbanitzable

BANUS
BANUS,
FRANCISCO JAVIER
***6818**

8

14

11

85

No urbanitzable

MAIMONE
BOVE,
MARIA PILAR
***5775**

9

6

11

86

No urbanitzable

10

643

10

29

No urbanitzable

PARRA
PUCHE,
FRANCISCO
***1781**

11

40

11

88

No urbanitzable Oc.Temporal 33 m2

ALTES
CRISTINA
***8421**
BARBERA
JOSE MARIA
***5460**

12

768

10

28

No urbanitzable Oc.Temporal 22 m2

FERRE
GUASCH,
CONCEPCION
***6522**

13

197

11

90

No urbanitzable

RIUS ESCOTE, JOSE
MARIA
***3995**

14

106

11

101

No urbanitzable

BATET LLUMBART,
PEDRO
***7751**

OLLE,

TELL,

Municipi del Milà
FONTS
GABRIEL
***6536**

FERRE,
15

342

4

8

No urbanitzable

16

7

1

47

No urbanitzable

FERRE BOSCH, MARIA
***1253**

17

212

4

9

No urbanitzable

MARTI
PERE
***8128**

18

1

44

No urbanitzable

ARZOBISPADO
TARRAGONA
***0000**

DE

MIRANDA,

Oc.Temporal 96 m2

Oc.Temporal
m2

198
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ROCA
FIGUERAS,
FRANCESCA
***7073**

19

170

4

10

No urbanitzable

TORRECILLAS
GARCIA, GREGORIO
MANUEL
***1243**

20

167

4

11

No urbanitzable

ROIG LLORT, JOSEP
MARIA
***1565**

21

632

4

12

No urbanitzable

1

Servi.
Elèctrica
aèrea 24 ml
Oc.Temporal
No urbanitzable servitud: 24 ml x 3
= 72 m2
Ocupació temporal
total: 72 m2

1

40

Serv.
Elèctrica
aèrea 20 ml
Oc.Temporal
No urbanitzable servitud: 20 ml x 3
= 60 m2
Ocupació temporal
total: 60 m2

FERRE BOSCH, MARIA
***1253**

22

402

4

Oc.Temporal
m2

163

BANUS
CATALA,
FRANCISCO
***6851**

23

TUDORES
EDUARDO
***7666**

BANUS,
24

705

4

16

No urbanitzable

AGRAS
ARTEMIO
***1463**

BANUS,
25

321

4

17

No urbanitzable

PARRA
AGUERA,
ANTONIO
***9688**
MITJANS
AGRAS,
MARIA TERESA
***1011**

26

257

4

18

No urbanitzable

BARBERA
TELL,
MARIA (HEREDEROS
DE)
***8783**

27

69

1

33

No urbanitzable

PARRA
PUCHE,
FRANCISCO
***1781**
AGUERA
GARCIA,
CARMEN
***7244**

28

93

4

19

No urbanitzable Oc.Temporal 30 m2

AJUNTAMENT
MILÀ
***0840**

29

219

30

226

MASQUE
ANTONIO
***1498**

DEL
002000200CF46H0001BR

Urbanitzable

ROIG,
1

31

No urbanitzable
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MASQUE
GRANJA,
ANTONIO JAIME
***7695**

31

440

1

94

No urbanitzable

32

104

1

95

No urbanitzable

FERNANDEZ
IGLESIAS, ROSA
***5792**

33

315

1

30

No urbanitzable

CALA
MANUEL
***7822**

34

428

2

35

No urbanitzable

CALA
RIPOLL,
MANUEL
***7822**
MAGRANE
GARCIA,
MONTSERRAT
***5976**

35

1159

2

30

No urbanitzable

PALAU BANUS, JUAN
(HEREDEROS DE)
***6862**

36

21

2

93

No urbanitzable

VIDAL
FIGUERAS,
ROSA
(HEREDEROS
DE)
***6853**

37

793

2

97

No urbanitzable Oc.Temporal 34 m2

AJUNTAMENT
MILÀ
***0840**

38

14

2

92

No urbanitzable Oc.Temporal 29 m2

39

213

2

98

No urbanitzable
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PARRA
FRANCISCO
***1781**

NEBOT
CARLOS
***8272**

PUCHE,

RIPOLL,

DEL

OBON,

S’expropia
la
totalitat
de
la
parcel·la
que
segons
l’
No urbanitzable
amidament real té
una superfície de
177 m2

GOL MAYOR, SL
***7631**

40

177

2

123

BORRELL
PONS,
JOAN FRANCESC
***8177**
MONNE
GUELL,
MARGARITA
***8092**

41

85

2

24

No urbanitzable

BANUS
CATALA,
FRANCISCO
***6851**
MASDEU
GARCIA,
MARIA JOSEFA
***7752**

42

76

2

84

No urbanitzable

BANUS
CATALA,
FRANCISCO
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***6851**
MASDEU
GARCIA,
MARIA JOSEFA
***7752**

43

312

2

85

No urbanitzable

ROIG
CIURO,
ANTONIO
(HEREDEROS DE)
***6852**

44

160

2

86

No urbanitzable

VILAR
MARIA
***7746**

45

733

2

23

No urbanitzable

Oc.Temporal
m2

148

46

166

2

82

No urbanitzable

Oc.Temporal
m2

603

PALAU MONCUNILL,
JOAN
***8050**

47

414

3

57

No urbanitzable

VILAR
MARIA
***7746**

48

327

3

27

No urbanitzable

GAZQUEZ,
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AJUNTAMENT
MILÀ
***0840**

DEL

GAZQUEZ,

Municipi de la Masó

BANUS
FRANCISCO
***6851**

CATALA,

BANUS
FRANCISCO
***6851**

CATALA,

BANUS
FRANCISCO
***6851**

CATALA,

49

112

2

35

No urbanitzable

50

102

1

89

No urbanitzable

51

451

2

31

No urbanitzable

52

66

1

88

No urbanitzable

53

134

2

25

No urbanitzable

IBAÑEZ ROIG, JOSE
***0901**

54

150

2

24

No urbanitzable

IBAÑEZ ROIG, JOSE
***0901**

55

181

2

20

No urbanitzable

GIBERT
ELISENDA
***8957**

SANCHEZ,
56

154

2

19

No urbanitzable

BANUS
JOSE
***0617**

BARBERA,

PASCUAL
ALBERT
***5312**

ROIGE,

GARCIA
MONTSERRAT
***7875**

PRATS,
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BANUS
BARBERA,
MARIA MAGDALENA
***4418**
BANUS BARBERA, JUAN
***7708**
ROCA BADIA,
PILAR
***3535**
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BANUS
SEBASTIAN
***3445**
UNIDAD
CARRETERAS
TARRAGONA
MINISTERIO
FOMENTO
***1700**

57

297

2

16

No urbanitzable

58

207

2

15

No urbanitzable

1

80

No urbanitzable

2

9028

MARIA

BANUS,
59

Oc.Temporal 29 m2

DE
EN
DE

60

99

5. Sotmetre la relació de béns i drets afectats aprovada a un període d’informació pública
durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última de les
següents publicacions: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, seu electrònica de la Diputació (https:seuelectronica.dipta.cat
/anuncis-projectes-d-obres-de-carreteres), diari de difusió provincial i tauler d’anuncis de
l’ajuntament del municipi afectat, tal com preveu l’article 17 del Reglament de la Llei d’
expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957, per tal que es puguin
formular al·legacions davant de la Diputació de Tarragona (el termini de finalització de la
informació pública d’aquesta relació de béns i drets es publicarà, a efectes informatius, a
la seu electrònica de la Diputació de Tarragona). En el cas que els titulars de finques
siguin desconeguts o s’ignori el lloc de notificació, aquesta s’efectuarà per mitjà d’anunci
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, tal i com disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’
1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Carreteres a Tarragona de la
Generalitat de Catalunya, a la Unitat de Carreteres a Tarragona de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat a Catalunya, als ajuntaments d’Alcover, el Milà i la Masó i als
interessats que consten en la relació de béns i drets afectats.
7. Publicar aquest acord de manera íntegra a efectes informatius a la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
Contra l’apartat 3 d’aquest acord es poden interposar els recursos següents:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS,
CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
23. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals, Contractació i
Expropiacions, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. Per acord del Ple de data 29 de gener de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert harmonitzat, del servei de neteja dels edificis i dependències de
la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, amb un pressupost base de
licitació de 3.353.981,90 euros (IVA inclòs), distribuït en els següents lots:
Lot 1 – Prestació del servei de neteja dels edificis i/o dependències de la Diputació de
Tarragona ubicades al Camp de Tarragona i Baix Penedès, amb un pressupost base de
licitació de 2.742.116,21 € (IVA inclòs).
Lot 2 – Prestació del servei de neteja dels edificis i/o dependències de la Diputació de
Tarragona ubicades a les Terres de l'Ebre, amb un pressupost base de licitació de 611.856,69
€ (IVA inclòs).

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de Contractació,
en data 17 de març de 2021, va examinar la documentació administrativa aportada pels nou (9)
licitadors presentats, que són els següents:

Núm.
Plica

LICITADORS

LOT

1

MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.

1-2

2

MULTIANAU, S.L.

1-2

3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

1-2

4

CLANSER, S.A.

1-2

5

OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L.

1

6

AEMA HISPANICA, S.L.

1-2

7

SACYR FACILITIES, S.A.

1-2

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L.

1-2

9

ACCIONS FACILITY SERVICES, S.A.

1-2
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La Mesa va constatar que era correcta i va acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, es va realitzar l'obertura del sobre 2 dels licitadors acceptats, que
contenia la proposta avaluable en base a judicis de valor. La mesa va acordar traslladar la
documentació al responsable del contracte perquè l’examinés i valorés, d’acord amb els criteris
establerts en l'Annex XI del Plec de clàusules administratives particulars.
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4. En data 12 de maig 2021, es va reunir la Mesa de Contractació, per estudiar l'informe de
valoració dels criteris subjectes a judici de valor (sobre 2), emès per la Cap d'Àrea de Serveis
Interns, en data 7 de maig de 2021, el qual es publicà íntegrament en el Perfil de contractació.
L’esmentat informe proposava l'exclusió de les ofertes presentades per Multiserveis Ndavant
SL, lot 1 i 2, Clanser SA, lot 1 i 2, Optima Facility Services SL, lot 1 i Aema Hispanica SL, lot 1 i
2, per no ajustar-se l’estructura, distribució i organització dels recursos humans presentada a
les prescripcions recollides en el Plec de prescripcions tècniques.
Resultant la puntuació total de la valoració de les ofertes la següent:

Lot 1
Multianau, SL

28,25

OHL Servicios Ingesan, SA

46,75

Sacyr Facilities, SA

37,00

Serveis de Personal i Neteja, SL

36,00

Acciona Facility Services, SA

27,25

Lot 2
Multianau, SL

28,25

OHL Servicios Ingesan, SA

46,75

Sacyr Facilities, SA

37,00

Serveis de Personal i Neteja, SL

36,00

Acciona Facility Services, SA

27,25

La mesa va assumir l'informe i seguidament es va realitzar l'obertura dels sobres núm. 3, de les
empreses que superen el llindar mínim de puntuació per continuar amb el procediment:
Les ofertes presentades pels licitadors són:
Lot 1

LICITADORS

Preus unitaris (IVA exclòs):
Proposta
econòmica
global (IVA exclòs):
Horari
Horari Horari
normal festiu
nocturn

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

2.131.457,36 €

14,33 €

18,00 € 17,08 €

21,50 €

SACYR FACILITIES, S.A.

2.142.513,24 €

14,99 €

17,99

21,49 €

18,79 €

Horari
nocturn
festiu
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SERVEIS DE PERSONAL
NETEJA, S.L. (SERVINET)

I

2.128.093,40 €

13,00 €

15,00 € 15,00 €

17,00 €

Lot 2
Preus unitaris (IVA exclòs):
Proposta
econòmica
Horari
global (IVA exclòs):
normal

Horari
festiu

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

474.659,36 €

14,33 €

18,00 € 17,08 €

21,50 €

SACYR FACILITIES, S.A.

478.578,06 €

14,99 €

17,99 € 18,79 €

21,49 €

464.258,60 €

13,00 €

15,00 € 15,00 €

17,00 €

LICITADORS
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SERVEIS DE PERSONAL
NETEJA, S.L. (SERVINET)

I

Horari
nocturn

Horari
nocturn
festiu

En la mateixa sessió es procedí a valorar l'oferta econòmica d'acord amb el criteri de valoració
avaluable de forma automàtica establert a l'Annex XII del Plec de clàusules administratives
particulars amb el resultat següent:
Lot 1
Núm.
Plica

LICITADORS

TOTAL

3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

47.50

7

SACYR FACILITIES, S.A.

47.50

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

47.50

Núm.
Plica

LICITADORS

TOTAL

3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

47.50

7

SACYR FACILITIES, S.A.

47.50

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

48.50

Lot 2

Resultant una puntuació total de:
Lot 1
Núm.
Plica

LICITADORS

SOBRE 2

SOBRE 3

TOTAL

3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

46,75

47.50

94.25

7

SACYR FACILITIES, S.A.

37,00

47.50

84.50

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

36,00

47.50

83.50

LICITADORS

SOBRE 2

SOBRE 3

TOTAL

Lot 2
Núm.
Plica
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3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

46,75

47.50

94.25

7

SACYR FACILITIES, S.A.

37,00

47.50

84.50

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

36,00

48.50

84.50

Seguidament, valorades les ofertes, i vist que no hi havien ofertes anormalment baixes, es va
acordar:
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- Proposar a l’òrgan de Contractació l’exclusió de la licitació de les empreses Multiserveis
Ndavant SL, lot 1 i 2, Clanser SA, lot 1 i 2, Optima Facility Services SL, lot 1 i Aema Hispanica
SL, lot 1 i 2, per no ajustar-se l’estructura, distribució i organització dels recursos humans
presentada a les prescripcions recollides en el Plec de prescripcions tècniques tal com es
detalla en l'informe tècnic de valoració dels criteris subjectes a judici de valor.

- Proposar a l’òrgan de Contractació l’exclusió de la licitació a les empreses Multianau, SL i
Acciona Facility Services, SA per al lot 1 i lot 2, per no assolir la puntuació mínima exigible en la
valoració dels criteris subjectes a judici de valor.
- Proposar a l’òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis
i dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms - Lot 1, a l’
empresa OHL SERVICIOS INGESAN, S.A., per un import màxim de 2.579.063,41 € (IVA
inclòs) i els preus unitaris presentats, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què
es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic, per resultar ser la que ha
obtingut la millor puntuació.
- Proposar a l’òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis
i dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms - Lot 2, a l’
empresa OHL SERVICIOS INGESAN, S.A., per un import de 574.337,83 € (IVA inclòs) i els
preus unitaris presentats, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a
l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic, per resultar ser la que ha obtingut la
millor puntuació.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.1 de la
LCSP, que és la següent:
LOT 1 - Prestació del servei de neteja dels edificis i/o dependències de la Diputació de
Tarragona ubicades al Camp de Tarragona i Baix Penedès.
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

94.25

2

SACYR FACILITIES, S.A.

84.50

3

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

83.50

LOT 2 - Prestació del servei de neteja dels edificis i/o dependències de la Diputació de
Tarragona ubicades a les Terres de l'Ebre.
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

94.25
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2

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

84.50

3

SACYR FACILITIES, S.A.

84.50

L’Acta de la mesa juntament amb l’Informe de la Cap d'Àrea de Serveis Interns es va publicar
en el Perfil de Contractant el 25 de maig de 2021.
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5. En data 25 de maig de 2021 l’empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA, ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 106.572,86 €, pel Lot 1 i per
un import de 23.732,96 € pel lot 2, segons cartes de pagament núm. 2021000329 i
2021000330 respectivament, i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
6. En data 22 de juny de 2021 la Cap d’Àrea de Serveis Interns emet informe relatiu a la revisió
d’ofici de valoració del sobre 3, el qual es transcriu parcialment a continuació:
«Antecedents

1. El 25 de maig es va fer pública l’acta del dia 12 de maig de la Mesa de Contractació de
valoració del sobre núm. 2 (criteris subjectius), obertura sobre núm. 3 (criteris
automàtics) i proposta d'adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis i
dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms.

2. En la sessió esmentada, un cop obert el sobre núm. 3 es va procedir a valorar l’oferta
econòmica d’acord amb el criteri de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’
Annex XII del Plec de clàusules administratives particulars, que es transcriu tot seguit:

“MILLOR PREU OFERT, FINS A 50 PUNTS
L’avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula que
s'assenyala a continuació, ponderant cada preu amb el seu pes específic respecte del
volum total estimat d’hores del contracte, per tal d’obtenir el valor total de l’oferta:
valor total de l'oferta = _ (preu que ha ofert l’empresa licitadora x factor de ponderació d’
aquest preu)
Els factors de ponderació són els següents:
import dels treballs ordinaris 98,34
preu/hora de treball extraordinari en horari normal 1,33
preu/hora de treball extraordinari en horari festiu 0,17
preu/hora de treball extraordinari en horari nocturn 0,12
preu/hora de treball extraordinari en horari nocturn i festiu 0,05
Un cop s’ha obtingut l'import total que ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha
d'aplicar la fórmula següent per calcular la baixa:
baixa = (pressupost de licitació – oferta que es valora) * 100 / pressupost de licitació
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A continuació s’ha d'aplicar la fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:

On B és la baixa en format numèric i arrodonit a dos decimals
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de totes les
empreses licitadores, obtenint aquesta 50 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta
puntuació són sense IVA.”
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Resultant la següent valoració:

Lot 1
Núm.
Plica

LICITADORS

TOTAL

3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

47.50

7

SACYR FACILITIES, S.A.

47.50

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

47.50

Lot 2
Núm.
Plica

LICITADORS

TOTAL

3

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

47.50

7

SACYR FACILITIES, S.A.

47.50

8

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

48.50

Fonaments de dret

En fase de fiscalització s’ha detectat un error en l’aplicació de la fórmula per tal com es
va calcular sobre la proposta econòmica global del lot, l'arrodoniment a dos decimals
que d'acord amb la fórmula s'ha d'emprar a la baixa en format numèric ("B") es va
utilitzar també a la resta d'elements de la fórmula, i finalment no es van assignar 50
punts a l’oferta més baixa de totes les empreses licitadores i repartir proporcionalment a
la resta.
D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a la rectificació
d’errors, s’ha revisat la valoració de les proposicions de conformitat amb el punt anterior.

Proposta
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1. Es proposa puntuar l’únic criteri d’adjudicació avaluable en base a criteris d’adjudicació
automàtics com s’indica en el quadre sinòptic que s’adjunta.
2. El resultat de la suma de la puntuació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a
judicis de valor i dels criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica és el següent:

Criteris d'adjudicació
judicis de valor

subjectes

Proposta tècnica (fins a 50,00 punts)

a Criteris
d'adjudicació
automàtics
Millor preu ofert (fins a Puntuació
50,00 punts)
total
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Lot 1
OHL Servicios Ingesan S.
46,75
A.

49,95

96,70

Sacyr Facilities, S.A

37,00

49,78

86,78

36,00

50,00

86,00

OHL Servicios Ingesan S.
46,75
A.

49,56

96,31

Sacyr Facilities, S.A.

37,00

49,33

86,33

Serveis de Personal i
36,00
Neteja, S.L.

50,00

86,00

erveis de
Neteja, S.L.

Personal

i

Lot 2

3. Vista la puntuació total obtinguda, es valoren com a més avantatjoses les ofertes
presentades per:
a. Lot 1: OHL Servicios Ingesan S.A. per un import màxim de 2.579.063,41 € (IVA
inclòs) i els preus unitaris presentats
b. Lot 2: OHL Servicios Ingesan S.A. per un import màxim de 574.337,83 € (IVA
inclòs) i els preus unitaris presentats

i es proposa que se’ls adjudiqui la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.”

7. En data 23 de juny de 2021 es reuneix la Mesa de contractació per revisar la valoració de la
puntuació del sobre núm. 3 de conformitat amb l’informe de Serveis Interns de data 22 de juny
de 2021.
La mesa assumeix l’informe i acorda:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

- Ratificar la proposta d’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis i
dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms, lot 1 i lot 2, a l’
empresa OHL SERVICIOS INGESAN, S.A., per resultar ser la que obté major puntuació d’
acord amb la revisió de la puntuació.
- Esmenar el quadre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.1 de
la LCSP, que és la següent:
Lot 1
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

96,70

2

SACYR FACILITIES, S.A.

86,78

3

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

86,00

Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

96,31

2

SACYR FACILITIES, S.A

86,33

3

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

86,00
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Lot 2

En data 6 de juliol de 2021 es publica en el perfl de contractant de la Diputació l’Acta de la
mesa juntament amb l’informe de Serveis Interns.

Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), estableixen la
classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del
contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos
3. La competència per l’adjudicació d’aquest contracte correspon al Ple de la Diputació de
Tarragona, d’acord amb la Disposició Addicional 2a, apartat segon, de la LCSP.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Excloure de la licitació a les empreses Multiserveis Ndavant, SL, lot 1 i 2, Clanser, SA,
lot 1 i 2, Optima Facility Services, SL, lot 1 i Aema Hispanica SL, lot 1 i 2, per no ajustar-se
l'estructura, distribució i organització dels recursos humans presentada a les prescripcions
recollides en el Plec de prescripcions tècniques tal com es detalla en l'informe tècnic de
valoració dels criteris subjectes a judici de valor.
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Segon.- Excloure de la licitació a les empreses Multianau, SL i Acciona Facility Services, SA,
lot 1 i 2, per no assolir la puntuació mínima exigible en la valoració dels criteris subjectius a
judici de valor.
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Tercer. Adjudicar el Lot 1 del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, a l’empresa OHL Servicios Ingesan,
SA (A27178789), per un import màxim de dos milions cinc-cents setanta-nou mil seixanta-tres
euros amb quaranta-un cèntims (2.579.063,41 €), IVA inclòs, i pels preus unitaris oferts, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA: 2.131.457,36 €
Import IVA (21%): 447.606,05 €
Preu final del contracte: 2.579.063,41 €

Quart. Adjudicar el Lot 2 del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, a l’empresa OHL Servicios Ingesan,
SA (A27178789), per un import màxim cinc-cents setanta-quatre mil tres-cents trenta-set euros
amb vuitanta-tres cèntims (574.337,83 €), IVA inclòs, i pels preus unitaris oferts, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA: 474.659,36 €
Import IVA (21%): 99.678,47 €
Preu final del contracte: 574.337,83 €
Cinquè. Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.2
de la Llei de contractes del sector públic:
Lot 1
Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

96,70

2

SACYR FACILITIES, S.A.

86,78

3

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

86,00

Núm. ordre

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.

96,31

2

SACYR FACILITIES, S.A

86,33

3

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. (SERVINET)

86,00

Lot 2

Sisè. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries de la Diputació:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

4020/920/22700

437.561,26 €
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2022

4020/920/22700

1.551.908,56 €

2023

4020/920/22700

1.163.931,42 €

Setè. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi el
pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
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Vuitè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu la
clàusula 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars, i en el Diari Oficial de la Unió
Europea.
Novè. Notificar-ho a l'adjudicatari i a la resta de licitadors i formalitzar el contracte administratiu
amb l’adjudicatari a partir del 15è dia hàbil, a comptar des de l’endemà al de remissió de la
notificació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial, en els termes previstos en
l'article 153 LCSP.
Desè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Serveis Interns.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil
de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia següent al de remissió d'aquesta notificació (data de Registre
de Sortida), prèvia presentació d'un escrit anunciant-lo davant l'òrgan de contractació.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
24. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ, EXERCICI 2021.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE per
unanimitat ACORDA:

Fets
1. En data 27 de novembre de 2020 es va aprovar el pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2021 i les Bases d’execució del pressupost, 2021.
2. Per Decret de la Presidència de data 26 de febrer de 2021 es va aprovar la liquidació del
pressupost de la Corporació de l’exercici 2020.
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3. Per Decret de la Presidència de data 5 de març de 2021 es va aprovar la modificació de
crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit de la Corporació, exercici 2021, resultantne un romanent de tresoreria de lliure disposició de 40.597.326,36 euros.
4. En data 26 de març de 2021 el Ple va aprovar la modificació de crèdit núm.2 de la
Corporació per import de 29.849.578,40 €.
5. En data 30 d’abril de 2021 el Ple va aprovar la modificació de crèdit núm. 3 de la Corporació
per import de 1.659.800,00 €.
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6. Per decret de Presidència núm. 2021-0002110 de data 24 de maig de 2021 es va aprovar la
modificació de crèdit núm. 4 de la Corporació d’incorporació de romanents.
7. En data 2 de juliol de 2021 el Ple va aprovar la modificació de crèdit núm. 5 de la Corporació
per import de 2.787.960,00 €. Després d’aquesta modificació resulta un romanent de tresoreria
de lliure disposició de 5.294.001,81 €.
8. Vista la petició de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (AITC), s’han d’
atendre despeses que no es poden demorar fins l’exercici següent, i no existeix crèdit o és
insuficient en el vigent pressupost.

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la Llei
reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2021.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 6 del Pressupost de la Corporació per al
present exercici del 2021, segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2021
APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

1010-1522-46200-01

SUBVENCIO HABITATGES MUNICIPALS

1010-942-46201-01

PROGRAMA AJUDES EXCEPCIONALS

Suplement de
crèdit
67.000,00
200.000,00
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Total suplements de crèdit

267.000,00

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

Baixes per
anul·lació

1010-942-76221-01

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2021 INVERSIONS
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Total baixes per anul·lació

Resum modificació
Suplements de crèdit
Baixa per anul·lació

267.000,00
267.000,00

Crèdits despeses
267.000,00 €
-267.000,00 €

TOTAL

0,00 €

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.
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:
Contra aquest acord no cap interposar cap recurs.
Contra l’acord definitiu d’aprovació es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia
següent de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

25. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE L’ACTUACIÓ RELATIVA A
L'AUDITORIA DE COMPTES DE L'ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ. EXERCICI 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

El títol III del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local, estableix com s’ha d’exercir la funció de control
financer. Entre les actuacions que s’han de desenvolupar dins d’aquesta funció estan les que
se seleccionen sobre la base d’una anàlisi de riscos i les que deriven d’una obligació legal.
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El dia 11 de març del 2019 l’Interventor general de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de la Diputació de Tarragona, dels seus organismes autònoms i altres
ens dependent de l’exercici 2019, el qual incloïa l’actuació sobre l’Auditoria de comptes de
l'Associació Arc Llatí, dels comptes de l’exercici 2018.
L’informe provisional de l’esmentada actuació, un cop conclosos els treballs, es va emetre el
dia 18 de maig de 2021. Aquest informe provisional es va posar a disposició de l’entitat
auditada, habilitant a aquesta a presentar, en el seu cas, les al·legacions escaients als resultats
de les actuacions realitzades.
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L’entitat auditada no va presentar al·legacions a l’informe provisional, per tant, s’ha procedit a
emetre i comunicar-li l’informe definitiu.

En conseqüència, d’acord amb l’article 36.1 del RCI, el Ple ACORDA:
Quedar assabentats del resultat de l’informe definitiu de l’actuació Auditoria de comptes de
l'Associació Arc Llatí, dels comptes de l’exercici 2018.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

26. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE L’ACTUACIÓ RELATIVA AL CONTROL
FINANCER SOBRE LES NÒMINES MENSUALS PAGADES.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

El títol III del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local, estableix com s’ha d’exercir la funció de control
financer. Entre les actuacions que s’han de desenvolupar dins d’aquesta funció estan les que
se seleccionen sobre la base d’una anàlisi de riscos i les que deriven d’una obligació legal.
El dia 11 de març del 2019 l’Interventor general de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de la Diputació de Tarragona, dels seus organismes autònoms i altres
ens dependent de l’exercici 2019, el qual incloïa la Verificació del pagament de nòmines dins
de les Actuacions de control permanent de les nòmines, com a una de les actuacions derivades
d’una anàlisi de riscos.
L’informe provisional de l’esmentada actuació, un cop conclosos els treballs, es va emetre el
dia 10 de octubre de 2020. Aquest informe provisional es va posar a disposició de l’entitat
auditada, habilitant a aquesta a presentar, en el seu cas, les al·legacions escaients als resultats
de les actuacions realitzades.
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L’entitat auditada no va presentar al·legacions a l’informe provisional, per tant, s’ha procedit a
emetre i comunicar-li l’informe definitiu.

En conseqüència, d’acord amb l’article 36.1 del RCI, el Ple ACORDA:
Quedar assabentats del resultat de l’informe definitiu de l’actuació CFN2018 – Control financer
sobre les nòmines mensuals pagades.
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

27. DONAR COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU DE L’ACTUACIÓ REVISIÓ DELS
PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DELS INGRESSOS DELS CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS. EXERCICI 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
queda assabentat del següent:

El títol III del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RCI), estableix com s’ha d’exercir la funció de control
financer. Entre les actuacions que s’han de desenvolupar dins d’aquesta funció estan les que
se seleccionen sobre la base d’una anàlisi de riscos i les que deriven d’una obligació legal.
El 10 de febrer de 2020 l’Interventor general de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
anual de control financer de l’exercici 2020 mitjançant el qual es van planificar les següents
actuacions:

Actuacions derivades d’una obligació legal i planificables
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Actuacions derivades d’una anàlisi de riscos
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L’actuació 16PCF20CO – Revisió dels procediments de gestió dels ingressos dels centres d’
ensenyaments artístics. Exercici 2019. Els treballs es van iniciar el passat 20 de març de 2020,
mitjançant la preceptiva comunicació d’inici que exigeix la normativa d’aplicació, i aquests s’han
desenvolupat segons la planificació establerta.
L’informe provisional de l’actuació, un cop conclosos els treballs, es va emetre el dia 30 d’abril
de 2020. Aquest informe provisional es va posar a disposició dels corresponents òrgans
gestors de la Corporació i BASE-Gestió d’Ingressos, habilitant a aquests a presentar, en el seu
cas, les al·legacions escaients als resultats de les actuacions realitzades.
Havent-se presentat al·legacions per part de la Secció de Control d’Ingressos, es va procedir a
fer el seu anàlisi concloent que no modifiquen el contingut de l’informe provisional. En
conseqüència s’emet l’informe definitiu, que inclou l’esmentat anàlisi.

En conseqüència, d’acord amb l’article 36.1 del RCI, el Ple ACORDA:
Quedar assabentats del resultat de l’informe definitiu de l’actuació 16PCF20CO – Revisió dels
procediments de gestió dels ingressos dels centres d’ensenyaments artístics. Exercici 2019.
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
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28. APROVAR EL MODEL DE CONVENI REGULADOR PER A LES NOVES DELEGACIONS
DE FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES I/O DE
CONSERVACIÓ.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:

BASE-Gestió d'Ingressos està col·laborant en la realització de les tasques de recaptació en
voluntària i executiva de les quotes de diverses Entitats Urbanístiques Col·laboradores (en
endavant EUC) de la província de Tarragona, a l'empara del previst en el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, normativa reguladora del règim local i règim jurídic de les
Administracions Públiques.
BASE-Gestió d’ingressos (en endavant, també, BASE), ofereix als ajuntaments i a les Entitats
Urbanístiques de Conservació (EUC) la possibilitat de delegar la recaptació en voluntària i en
executiva de les quotes d’urbanístiques, en tant que ingressos de dret públic no tributari.
Aquest servei inclou la col·laboració i l’assessorament jurídic i tècnic per a l’exacció i la
recaptació de les quotes. Per acord del Consell Rector de BASE del 5 de desembre de 2014, la
delegació ha de ser tant en voluntària com en executiva i mitjançant conveni a tres bandes:
Ajuntament, EUC i Diputació.
El mecanisme de relació derivat de l’aplicació dels convenis aprovats fins a la data s’han
orientat a considerar subjecte actiu del deute a l’ajuntament del municipi on radica l’EUC, la
qual cosa ha generat algunes incidències operatives:
a) L’Entitat Urbanística no consta com emissor (subjecte actiu), de manera que deixa de tenir
un accés directe a la informació que li pertany. En cap moment pot consultar de forma directa
quin és l’estat dels cobraments, qui són els deutors, o altres qüestions com qui domicilia les
quotes de conservació, o l'import total del càrrec que té per recaptar de cada exercici. Per
accedir a aquesta informació ha de sol·licitar-la cada cop a BASE-Gestió d'Ingressos o al propi
ajuntament, però no pot tenir una immediatesa a la informació.
b) L’Entitat Urbanística rep els corresponents ingressos, - que li corresponen com a emissor del
deute, d’acord amb la legislació urbanística -, mitjançant transferència de l’ajuntament. Segons
la capacitat d’actuació de l’ajuntament, aquest procés pot endarrerir-se, de forma que el titular
del deute, que és l’Entitat Urbanística, pot veure els cobraments retardats. Aquesta situació,
sens dubte, pot provocar problemes de liquiditat per algunes d’aquestes Entitats.
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c) La inscripció d’embargaments en el Registre de la Propietat és molt dificultosa atès que els
registres consideren com a emissor del deute el propi ajuntament quan el titular real del crèdit
és l’Entitat Urbanística. Aquesta dissonància entre emissor i creditor implica problemes en
determinar a favor de qui, realment, s’ha de realitzar la inscripció registral de l’alienació de bens.
d) En l’àmbit de la protecció de dades es genera el dubte del paper que correspon als diferents
subjectes que intervenen i el nivell de protecció i accés que cal garantir a cada part, en exercici
de les seves funcions.
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D’acord amb l’informe del cap de Gestió Tributària de BASE-Gestió d’Ingressos, si es reconeix
la condició d’ens emissors a aquestes Entitats urbanístiques, condició reconeguda en el TRLU,
es poden superar els problemes descrits anteriorment.
El Consell Rector de BASE, en sessió ordinària del dia 22 de juny de 2021, va aprovar el model
de conveni que ha de permetre regularitzar la situació descrita anteriorment i que serà aplicable
exclusivament a les EUC i als ajuntaments que havien delegat a la Diputació de Tarragona les
facultats de recaptació amb anterioritat a 1 de gener de 2021.
Una vegada aprovat el model de conveni per regularitzar les delegacions ja existents és
necessari aprovar un nou model de conveni tipus mitjançant el qual regular la delegació de la
recaptació en període voluntari i executiu de les quotes liquidades per les noves Entitats
Urbanístiques Col·laboradores que estiguin interessades en aquest servei.
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
Primer: Aprovar el nou model de Conveni tipus pel que es formalitzaran els nous acords de
delegació entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i les entitats Urbanístiques
Col·laboradores per la recaptació en via voluntària i executiva de les seves quotes, el text del
qual s’incorpora com annex a aquesta proposta.
Segon: Publicar el conveni-tipus al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2
del TRLRHL.

ANNEX

CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ DE QUOTES URBANÍSTIQUES I/O DE CONSERVACIÓ
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
El/La Sr/a. _______________, amb NIF___________, president/a de la Diputació de
Tarragona, amb domicili al passeig de Sant Antoni 100, de Tarragona, autoritzada a signar
aquest conveni per l’acord del Ple de la Diputació de data __________________, assistit/da pel
/per la secretari/a general de la corporació, Sr/a. ____________
El/la Sr/a.________________________, amb NIF _______, alcalde/essa de l'Ajuntament de
_______________, amb domicili _____, autoritzat a signar aquest conveni per l’acord del Ple
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de l’Ajuntament de data __________________, assistit pel/la secretari/a de l’Ajuntament, Sr/a.
______________________
El/la Sr/a.________________________, amb NIF _________, president/a de l’Entitat
Urbanística Col·laboradora __________________, inscrita al Registre d’Entitats Urbanístiques
amb el número d’assentament________________, en nom i representació d’aquesta i
autoritzat a signar aquest conveni per l’acord de __________________ de data
__________________, assistit/da pel/la Sr/a._____________, secretari de Entitat l’esmentada.
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CONSIDERACIONS I FONAMENTS

1. Les quotes d’urbanització i les quotes de conservació són ingressos de naturalesa no
tributària que en situacions d’impagament poden ser exigides per la via de
constrenyiment, d’acord amb l’establert per la legislació urbanística i, en concret, a
Catalunya pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (en endavant TRLU).

2. La via de constrenyiment és una potestat que únicament poden exercir les
administracions i que en aquest cas correspon amb caràcter originari a l’Ajuntament, i a
BASE per delegació, de conformitat amb l’art. 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, de l’art. 7 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en
endavant TRLRHL) i dels arts. 140 i 141 de la Llei 40/2015, en concordança amb els
articles 44.1.g i 122.5 del TRLU

3. L’article 36 de la LRBRL estableix que les diputacions tenen competències pròpies en
matèria de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social del territori
que els és propi.

4. L’Entitat Urbanística Col·laboradora ______________________, amb NIF
______________ i domicili a efectes de notificacions a (carrer, número, població)
_____________________, està interessada en que la Diputació de Tarragona exerceixi
les facultats de recaptació en període voluntari i en període executiu de les seves
quotes; per aquest motiu, en data _______________, ha aprovat la delegació de les
facultats en matèria de recaptació i el present conveni

5. El Ple de l’Ajuntament de ___________________, en la seva condició de destinatari
dels terrenys de domini públic, obres, dotacions i instal·lacions que hauran de ser
objecte de cessió obligatòria, en la sessió del Ple del dia _______________, ha aprovat
la delegació de les facultats en matèria de recaptació en favor de la Diputació de
Tarragona i el present conveni.
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6. La Diputació de Tarragona, per acord plenari de ___________ ha acceptat la delegació
de les facultats en matèria de recaptació efectuades per l’EUC i l’Ajuntament.
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7. Que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de _________________ va aprovar el
Conveni tipus regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes
urbanístiques i /o de conservació.

8. El present conveni es formalitzarà segons el previst als articles 3.1.k), 140 de la LRJSP i
7 del TRLRHL.

Per tot això, les parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels pactes
següents

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la realització, per part de la Diputació de Tarragona, de
les facultats de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes de l’
Entitat Urbanística Col·laboradora ______________________.
La Diputació de Tarragona exercirà les facultats delegades mitjançant l’Organisme Autònom
BASE-Gestió d’Ingressos (en endavant, també, BASE).
Les facultats que es deleguen són les que s’especifiquen a continuació:
a) L’emissió de documents cobradors, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
b) La recaptació dels mateixos en període voluntari i executiu.
c) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments del pagament del deute,
tant en període voluntari com executiu.
d) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constrenyiment.
e) La liquidació d’interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de
les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) L’expedició de diligències d’embargament.
i) Resoldre les terceries que es puguin promoure contra la diligència d’embargament.
j) Defensar els drets de cobrament relatiu als deutes que es trobin afectes a
procediments concursals
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k) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari i executiu dels ingressos de dret públic.
Segon. Règim jurídic de l’exercici de la delegació
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L'exercici de les facultats delegades s'ajustarà als procediments, tràmits i mesures jurídiques,
tècniques, administratives i de qualsevol altra naturalesa, previstes a l’ordenament jurídic i,
especialment, al TRLRHL i, supletòriament, a la Llei General Tributària i normes que les
desenvolupen, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació d'ingressos de dret
públic aprovi la Diputació de Tarragona. En concret, BASE-Gestió d’Ingressos actuarà d’acord
amb el règim previst en els seus Estatuts, el Reglament d’Organització i Funcionament de i l’
Ordenança general de gestió, Recaptació i Inspecció de BASE-Gestió d’Ingressos i la resta d’
instruccions internes.
Tercer. Règim econòmic de la delegació.
BASE-Gestió d’Ingressos percebrà com a compensació econòmica les quantitats que resultin
de l’aplicació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la
realització d’activitats administratives delegades o encomanades a BASE-Gestió d’Ingressos,
en funció dels trams de càrrec delegats en període voluntari segons la taula vigent, aplicat
sobre els ingressos en període voluntari a favor de la corresponent Entitat Urbanística
Col·laboradora.
La liquidació de les quantitats resultants d’aplicar aquest règim es realitzarà mitjançant
compensació simultània al transferir la recaptació obtinguda.
Quart. Aplicació comptable i transferència econòmica
L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada tipus d’ingrés i la
transferència de la recaptació resultant es farà mensualment al compte designat per l’Entitat
Urbanística Col·laboradora.
Cinquè. Cobrament de rebuts i liquidacions
Els imports dels rebuts o liquidacions al cobrament seran considerats íntegres i no es podrà
acceptar el desglossament del pagament per conceptes, en el cas que n’haguessin.
Sisè. Intercanvi d’informació
Les liquidacions de les quotes que s'hagin de cobrar s'enviaran generalment en suport
informàtic i sempre d'acord a les normes contingudes al Quadern d'Especificacions per a
l'Intercanvi d'Informació entre BASE i les entitats delegants.
BASE-Gestió d’Ingressos tindrà la facultat de retornar a l’Entitat Urbanística Col·laboradora
__________________________ aquells documents cobradors que no continguin la informació
tributària bàsica necessària per al seu cobrament.
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BASE-Gestió d’ingressos proporcionarà a l’Entitat Urbanística Col·laboradora la informació
comptable i les eines de seguiment dels expedients i d’obtenció d’informació agregada
estadística de l’evolució i situació dels expedients sancionadors.
Setè. Exercici de les facultats delegades
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L’Organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos exercirà les potestats que són objecte de la
delegació d'acord amb la normativa vigent en matèria de recaptació en període voluntari i en
període executiu, aplicant els procediments administratius corresponents previstos al pacte
segon.
A efectes d’adscripció territorial als sistema d’organització de BASE-Gestió d’Ingressos, s’
assigna l’Entitat Urbanística Col·laboradora ___________________________ a l’oficina de
_____________________.
Vuitè. Defensa lletrada
Les despeses de representació i defensa en els recursos contenciosos administratius
interposats contra actes administratius derivats de les facultats delegades són a càrrec de
BASE-Gestió d’Ingressos.
No obstant, en els casos en què BASE-Gestió d’Ingressos sigui condemnada a pagar costes
judicials o el reintegrament de les despeses ocasionades per les garanties aportades per la
suspensió del procediment, tindrà dret al seu rescabalament per part de l’Entitat Urbanística
Col·laboradora si la condemna deriva d’una actuació realitzada per l’Entitat Urbanística
Col·laboradora.
Novè. Causes d’extinció
Seran causes d'extinció d’aquest conveni:

El venciment del termini pel qual s’ha efectuat la delegació o les seves pròrrogues.

L’acord mutu entre les parts signants del conveni.

L’Incompliment greu dels compromisos de les parts.

Qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.

Desè. Vigència
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Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i estendrà la seva vigència durant
un període de quatre anys. La vigència s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes
consecutius de quatre anys, sempre que cap de les dues parts no comuniqui la seva decisió
de no prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos.
Onzè. Protecció de dades de caràcter personal
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El tractament de les dades de caràcter personal se sotmet al que disposa el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o normativa que
posteriorment la substitueixi.
BASE té la condició d'encarregat del tractament en relació a les dades personals que l’Entitat
Urbanística li cedeixi i ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la
protecció d’aquestes.
Les dades cedides s’incorporen, prèvia verificació de la seva coherència, validesa i autenticitat,
a les bases de dades de BASE, que es considerarà responsable del tractament des del
moment de la signatura del conveni, per la qual cosa ha d’aplicar en atenció a la naturalesa,
l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat
diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, les mesures tècniques i
organitzatives adequades al Reglament 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’
aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
L’Entitat Urbanística és responsable del tractament de dades personals, com a conseqüència
de la informació a la que accedeixi un cop vigent el present acord. Correspon a BASE-Gestió d’
Ingressos efectuar el control dels accessos efectuats per les persones autoritzades i està
obligada a comunicar les violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.
L’extinció de la delegació de facultats suposa la cessió de tota la informació de què disposi
BASE-Gestió d’Ingressos associada a les dades de l’Ajuntament.

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en el lloc i
la data que s’assenyala.
29. ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE LES
MULTES I SANCIONS PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA TINENÇA
D’ANIMALS DE COMPANYIA I D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I DE LA
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DE LES VIES PÚBLIQUES A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE L’
AJUNTAMENT D’ALCANAR.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:
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L’Ajuntament d’Alcanar ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que va tenir
lloc el 27 de maig de 2021, relatiu a la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu de les multes i sancions per infraccions de l’Ordenança
municipal de la tinença d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos i de la
gestió tributària de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques
a favor d’empreses explotadores, a favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els
articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic,
(en endavant LRJSP), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, (en endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Alcanar varen formalitzar, en data 15 de juliol de
2004, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 15 de juliol de 2021, és favorable a l’
acceptació de la delegació de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament d’Alcanar a favor de la
Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 27 de maig de 2021, tal
com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
a) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu de les multes i sancions per infraccions de l’Ordenança municipal de la tinença
d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos
b) Delegació de facultats en matèria de gestió tributària de la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial de les vies públiques a favor d’empreses explotadores
Segon: Aprovar i incorporar al present acord, l’annex 1 del conveni esmentat a la part
expositiva, on consten les delegacions vigents incorporant les noves delegacions.
Tercer: La delegació acordada té una durada de quatre anys a comptar des de la data de
l'acceptació per part de la Diputació de Tarragona. No obstant, sense necessitat de nous
acords, la durada de la delegació es podrà estendre per períodes consecutius d'un any, si cap
de les parts no notifica la decisió de donar-la per extingida amb una antelació mínima de tres
mesos a la data del venciment.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord,
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis i la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’
Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’
article 7.2 del TRLRHL.
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Sisè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos aplicarà les
disposicions contingudes als Estatuts, Reglament d'organització i funcionament i Ordenança
General de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els siguin d’aplicació.
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Setè: Facultar a la Il·lma. Sra. Presidenta de la Diputació de Tarragona per la formalització d’
aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present
acord.

“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT D’
ALCANAR A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (a partir de 2020)
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries
en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la
pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
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- TAXES:

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

Taxa de clavegueram
Taxa de recollida de residus
Taxa de conservació del cementiri
Taxa de subscripció a la revista municipal
Taxa d’ocupació del domini públic amb guals
Taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires
Taxa d’ocupació del domini públic amb materials de construcció
Taxa per publicitat a la radio municipal
Taxa per publicitat a la revista municipal
Taxa per llicències d’activitats (obertura d’establiments)
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques a favor
d’empreses explotadores

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

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

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

Taxa de clavegueram
Taxa de recollida de residus
Taxa de conservació del cementiri
Taxa de subscripció a la revista municipal
Taxa d’ocupació del domini públic amb guals
Taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires
Taxa d’ocupació del domini públic amb materials de construcció
Taxa per publicitat a la radio municipal
Taxa per publicitat a la revista municipal
Taxa per llicències d’activitats (obertura d’establiments)
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques a favor
d’empreses explotadores

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- MULTES I SANCIONS:

1.
2.
3.
4.

Multes coercitives
Multes per infraccions urbanístiques
Sancions administratives
Multes i sancions per infraccions de l’Ordenança reguladora per la tinença d’
animals de companyia i d’animals potencialment perillosos

- EXECUCIONS SUBSIDIARIES
- ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i
costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de
les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
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- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LES VIES
PÚBLIQUES, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES.
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada
dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’
Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per l’
Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’
inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.”
30. DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS DEL DIA 2 DE JULIOL
DE 2021, D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I
BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, PER A LA UBICACIÓ D’OFICINES DE SERVEI D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA MITJANÇANT L’ÚS COMPARTIT
D’ESPAIS.

El Ple queda assabentat de l'acord adoptat en la sessió extraordinària i urgent del Consell
Rector de BASE-Gestió d’Ingressos del dia 2 de juliol de 2021, d’aprovació del Conveni entre l’
Agència Tributària de Catalunya i BASE-Gestió d’ingressos, per a la ubicació d’oficines de
servei d’atenció al públic de l’Agència Tributària de Catalunya mitjançant l’ús compartit d’espais.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
31. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL.
La Presidenta procedeix a la lectura de la declaració institucional que han acordat de manera
consensuada.
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L’Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (ASPERCAMP) és una entitat sense ànim
de lucre creada fa més d’una dècada que treballa per garantir drets i l’acompanyament
necessari a les persones amb Síndrome d’Asperger (TEA) i les seves famílies.
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La Síndrome d’Asperger és un trastorn neurobiològic inclòs dins de l’Espectre de l’Autisme
(TEA) amb nivell de suport 1 o 2, el que es pot interpretar com a lleu o moderat vers l’autisme
clàssic o de Kanner.
L’Asperger comporta una alteració en el processament dels estímuls ambientals i socials i les
persones afectades tenen un aspecte i intel·ligència normal i, de vegades, superior a la mitjana.
El seu cervell funciona d’una manera particular i, freqüentment, presenten habilitats especials
en àrees restringides. Aquest trastorn, que persisteix durant tota la vida de la persona, s’estima
que afecta entre 1-1,5% de la població, es manifesta de diferent manera en cada individu però
tots tenen en comú les dificultats en la comunicació i les relacions socials, l’alteració dels
patrons de comunicació no verbal, interessos restringits, inflexibilitat de pensament i de
comportament, entre d’altres.
Les persones amb Síndrome d’Asperger (TEA) sovint pateixen el no reconeixement de la
discapacitat perquè han après estratègies que fan invisibles les seves dificultats existents en el
moment de la valoració o bé se’ls acostuma a encabir erròniament dins d’una discapacitat
intel·lectual o psíquica malgrat no tenir dèficit cognitiu ni malaltia mental. La seva manera de
percebre els estímuls és diferent a la resta i això ho tradueix en una discapacitat social o
psicosocial.
Des d’ASPERCAMP són conscients de la complexitat de debat entorn el concepte però és una
realitat que aquest col·lectiu pateix la manca de reconeixement legal de discapacitat social i
això implica el desconeixement a tots els nivells de la societat i la conseqüent discriminació d’
un col·lectiu amb característiques diferents que es converteixen amb dificultats invisibles en
totes les etapes vitals de la seva vida. Als centres docents sovint els professionals no tenen
coneixement ni eines per a què rebin un tracte adequat, a sanitat hi ha una manca de
professionals important que desconeixen el diagnòstic i en l’edat adulta, més del 90% està en
situació d’atur. No poden accedir a l’ocupació pública, ja que les administracions contemplem
les discapacitats intel·lectuals o psíquiques, i sovint no reben un mínim de 33% de valoració de
grau de discapacitat per presentar unes dificultats, aparentment, imperceptibles però greus a la
vegada.
Per tot això, demanen generar consens per donar suport al reconeixement de la discapacitat
social generada per la necessitat urgent d’incloure activament aquest col·lectiu a la societat
amb tots els drets i reconeixements que els hi permeti viure en igualtat i sense discriminació.
Arran de tot l’exposat, el Ple de la Diputació de Tarragona manifesta, mitjançant la present
declaració institucional, el seu suport a la iniciativa de l’Associació Asperger del Camp de
Tarragona per al reconeixement institucional de la discapacitat social per tal de poder sol·licitar
el seu reconeixement jurídic.
Als efectes oportuns, traslladem la present declaració institucional a l’Associació Asperger-TEA
del Camp de Tarragona, a la Federació Espectre Autista Asperger Catalunya (FEAAC), al
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Parlament de Catalunya, al Departament de Drets Socials, a la Conselleria de Salut, a la
Conselleria d’Ensenyament, i a la Secretaria d’Estat de Drets Socials del Ministeri de Drets
Socials i Agenda 2030 del Govern Espanyol.
La Presidenta passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Sr. Joaquim Nin, portaveu del grup polític Junts:
“Sra. Presidenta, només dues precisions. Estic totalment d’acord amb la declaració. Però a l’
hora d’enviar, la nova nomenclatura dels departaments ha canviat, tant a la Generalitat com al
Govern de l’Estat. A la Generalitat ara és el Departament de Drets Socials, no és Conselleria
de Treball, Afers Socials, i Famílies. I a l’Estat no hi ha el Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social, que són tres ministeris diferents. I jo crec que s’hauria d’enviar a la Secretaria
d’Estat de Drets Socials del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.”
Presidenta:
“Correcte, quan en feia lectura també me n’he adonat i, per tant, evidentment, que s’adreçarà
als departaments pertinents. Però gràcies per l’apreciació, Vicepresident.”

PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha cap.

La Presidenta finalment afegeix:
“Ens emplacem de cara al setembre. Per tant, desitjar-vos un bon estiu i ens retrobem a l’inici
de curs. Bon dia.”

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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Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de
treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici
2021

ANNEX 1

MODIFICACIÓ 2/2021 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

VARIACIONS A L’ÀREA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL (SAM)

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit Jurídic, Econòmic i Formació


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a l’organigrama:

Règim funcionarial:
Lloc
Denominació actual

Núm.

Cap de servei de Secretaria
Intervenció Municipal

1263

Nova denominació
Cap de Servei
d’Assistència Secretaria
Intervenció en l’àmbit
jurídic, econòmic i formació

Ocupació
VD

Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit Jurídic, Econòmic i Formació –
Unitat de Suport Econòmic


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

1419

Tècnic/a auxiliar

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
C1-18-33

Ocupació
VD

Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a l’organigrama:

Règim funcionarial:
Núm.
992

Lloc
Denominació actual
Cap de servei d’Actuacions
Integrals al Territori i
Cooperació

Nova denominació
Cap de Servei
d’Assistència Secretaria
Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les
subvencions

Ocupació
VD

VARIACIONS A L’ÀREA DE SECRETARIA

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Arxiu


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a la denominació fixada al
Pacte de condicions per als llocs de treball amb els complements que té assignats:

Règim funcionarial:
Lloc
Denominació actual

Núm.

1455

Auxiliar tècnic/a

VARIACIONS A L’ÀREA
EMPRENEDORIA

Nova denominació

Ocupació

Auxiliar tècnic/a
especialista

DE

RECURSOS

VD

HUMANS,

OCUPACIÓ

I

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Planificació i Organització - Planificació


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a la denominació fixada al
Pacte de condicions per als llocs de treball amb els complements que té assignats:

Règim funcionarial:
Lloc
Denominació actual

Núm.

1414

Tècnic/a mitjà/ana

Nova denominació

Tècnic/a mitjà/ana de
gestió

Ocupació

VD

VARIACIONS A L’ÀREA D’INTERVENCIÓ
Serveis Econòmics – Unitat de Comptabilitat i Gestió Pressupostària – Registre
de Factures i de Comptabilitat


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.
1154
1447



Denominació

Lloc
Forma
de provisió

Tècnic/a auxiliar
especialista
Tècnic/a auxiliar

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

AD

NS

C1-20-40

OP

AD

NS

C1-18-33

VD

Modificació de la forma de provisió de llocs de treball:
Núm.
1154

Denominació
Tècnic/a auxiliar especialista

Lloc
Forma de provisió actual
AD

Nova forma de provisió
C

VARIACIONS A L’ÀREA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
(SAT)
Conservació – Brigada Comarques Centre

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim laboral:

Núm.

Denominació

L402027

Oficial primera

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CN/CLL
C2L-16-29

Ocupació
VD

Conservació – Brigada Parc de Maquinària


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim laboral:

Núm.

Denominació

L306004

Encarregat/ada

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CN/CLL
C1L-18-33

Ocupació
OP

VARIACIONS A L’ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals – Gestió de Serveis Generals


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

825

Tècnic/a mitjà/ana

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
A2-22-50

Ocupació
O

Serveis Generals – Gestió de Serveis Generals - Administració


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.
1004
788A
1050

Denominació
Auxiliar administratiu/iva
de gestió
Auxiliar administratiu/iva
Auxiliar administratiu/iva

Lloc
Forma
de provisió

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

C

NS

C2-16-29

OP

AD
AD

NS
NS

C2-14-23
C2-14-23

VD
OP

Serveis Generals – Gestió de Seus Corporatives – Manteniment d’Edificis
Règim laboral:

Núm.

Denominació

Lloc
Forma
de provisió

Tipus

Grup i
CN/CLL

Ocupació
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L307002

Encarregat/ada

C

NS

C1L-18-33

O

VARIACIONS A L’ÀREA DEL SAC
Cultura


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

1303

Administratiu/iva
Auxiliar administratiu/iva
de gestió

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

1005

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
C1-18-33

AD

NS

C2-17-31

Ocupació
VD
O

VARIACIONS A L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME
Amortitzacions
Amortització del lloc de treball número 1272 de Cap de servei de Turisme Costa
Daurada perquè ha esdevingut innecessari per a l’organització i s’ha fet una redefinició
de les necessitats.


Creacions:

Creació d’un lloc de treball de personal funcionari de Cap de Servei de Planificació
Estratègica en l’àmbit turístic , grup A, subgrup A1, complement de destí 29 i 1031
punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits
i adscripció a l’OA Patronat de Turisme. Se n’aprova la corresponent fitxa descriptiva.

VARIACIONS A L’ORGANISME AUTÒNOM BASE–GESTIÓ D’INGRESSOS
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina del Vendrell


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA293

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Roda de
Berà


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:
Núm.

Denominació

Lloc
Forma

Tipus

Grup i

Ocupació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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de provisió
BA294

Administratiu/iva de
gestió

C

CD/CE
NS

C1-20-40

VD

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Valls


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA295

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Falset


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA296

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Montblanc


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA297

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina d’Ulldecona


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA298

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Calafell


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades:

Règim funcionarial:
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Núm.

Denominació

BA258

Tècnic/a mitjà/ana de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

A2-22-67

VD

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina d’Amposta


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA259

Auxiliar administratiu/iva



Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
C2-14-23

Ocupació
VD

Modificació de la forma de provisió de llocs de treball:

Règim funcionarial:
Núm.
BA259

Lloc
Forma de provisió actual
AD

Denominació
Auxiliar administratiu/iva

Nova forma de provisió
MI

Serveis Informàtics – Gestió de la Informació


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim laboral:

Núm.

Denominació

BF268

Tècnic/a mitjà/ana
col·laborador/a

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus

Grup i
categoria

Ocupació

NS

A2-223

OP

Serveis Informàtics – Producció


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim laboral:

Núm.

Denominació

BF269

Tècnic/a mitjà/ana
col·laborador/a

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus

Grup i
categoria

Ocupació

NS

A2-223

OP

Llegenda:
Grups
Règim

Règim
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funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica

DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de la Modificació
núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha estat aprovat com annex pel Ple, en la
data que consta en el corresponent acord.
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la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 2

VARIACIONS A L’ÀREA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL (SAM)
Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit Jurídic, Econòmic i Formació


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a l’organigrama:

Règim funcionarial:
Lloc
Denominació actual

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Núm.

Cap de servei de Secretaria
Intervenció Municipal

1263

Nova denominació
Cap de Servei
d’Assistència Secretaria
Intervenció en l’àmbit
jurídic, econòmic i formació

Ocupació
VD

Com a conseqüència dels canvis en l’organigrama és necessari modificar la
denominació del lloc de treball.
Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit Jurídic, Econòmic i Formació –
Unitat de Suport Econòmic


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

1419

Tècnic/a auxiliar

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
C1-18-33

Ocupació
VD

Com a conseqüència del canvi d’adscripció d’un lloc de treball d’aquesta unitat i la
persona que l’ocupa a una altra àrea és necessari repostar-lo amb l’adscripció
d’aquest lloc de treball provinent d’una altra àrea.
Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a l’organigrama:

Règim funcionarial:
Núm.
992

Lloc
Denominació actual
Cap de servei d’Actuacions
Integrals al Territori i
Cooperació

Nova denominació
Cap de Servei
d’Assistència Secretaria
Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les
subvencions

Ocupació
VD
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Com a conseqüència dels canvis en l’organigrama és necessari modificar la
denominació del lloc de treball.

Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea del
Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de
treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici
2021, ha estat aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Annex 3 del punt 16
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 3

VARIACIONS A L’ÀREA DE SECRETARIA
Arxiu


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a la denominació fixada al
Pacte de condicions per als llocs de treball amb els complements que té assignats:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:
Lloc
Denominació actual

Núm.

1455

Auxiliar tècnic/a

Nova denominació

Auxiliar tècnic/a
especialista

Ocupació

VD

És necessari adequar la denominació d’aquest lloc al dels llocs de treball amb els
mateixos complements retributius que té assignats.
Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació

AD
C
LLD

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea de
Secretaria de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha estat aprovat
com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Annex 4 del punt 16
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 4

VARIACIONS A L’ÀREA
EMPRENEDORIA

DE

RECURSOS

HUMANS,

OCUPACIÓ

I

Planificació i Organització - Planificació


Canvi de denominació de llocs de treball per adequació a la denominació fixada al
Pacte de condicions per als llocs de treball amb els complements que té assignats:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:
Lloc
Denominació actual

Núm.

1414

Tècnic/a mitjà/ana

Nova denominació

Tècnic/a mitjà/ana de
gestió

Ocupació

VD

És necessari adequar la denominació d’aquest lloc al dels llocs de treball amb els
mateixos complements retributius que té assignats.
Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa

AD

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de
llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a
l’exercici 2021, ha estat aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent
acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Annex 5 del punt 16
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 5

VARIACIONS A L’ÀREA D’INTERVENCIÓ
Serveis Econòmics – Unitat de Comptabilitat i Gestió Pressupostària – Registre
de Factures i de Comptabilitat


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

Lloc
Forma
de provisió

Tècnic/a auxiliar
especialista
Tècnic/a auxiliar

1154
1447

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

AD

NS

C1-20-40

OP

AD

NS

C1-18-33

VD

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis a la Unitat de Registre de
Factures i de Comptabilitat és necessari fer aquest canvi d’adscripció del lloc i de la
persona que l’ocupa provisionalment.


Modificació de la forma de provisió de llocs de treball:
Núm.
1154

Denominació
Tècnic/a auxiliar especialista

Lloc
Forma de provisió actual
AD

Nova forma de provisió
C

És necessari adequar la forma de provisió del lloc de treball a la del lloc tipus
Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

laboral

Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea
d’Intervenció de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha estat aprovat
com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Annex 6 del punt 16
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 6

VARIACIONS A L’ÀREA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
(SAT)
Conservació – Brigada Comarques Centre


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim laboral:

Núm.

Denominació

L402027

Oficial primera

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CN/CLL
C2L-16-29

Ocupació
VD

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis és necessari fer aquest canvi
d’adscripció.
Conservació – Brigada Parc de Maquinària


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim laboral:

Núm.

Denominació

L306004

Encarregat/ada

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CN/CLL
C1L-18-33

Ocupació
OP

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis és necessari fer aquest canvi
d’adscripció.

Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure

Ll

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Torn Promoció interna

PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea del
Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de
treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici
2021, ha estat aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 7

VARIACIONS A L’ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals – Gestió de Serveis Generals


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

825

Tècnic/a mitjà/ana

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
A2-22-50

Ocupació
O

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis és necessari fer aquest canvi
d’adscripció com a conseqüència de l’anterior modificació de l’organigrama.
Serveis Generals – Gestió de Serveis Generals - Administració


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim funcionarial:

Núm.
1004
788A
1050

Denominació
Auxiliar administratiu/iva
de gestió
Auxiliar administratiu/iva
Auxiliar administratiu/iva

Lloc
Forma
de provisió

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

C

NS

C2-16-29

OP

AD
AD

NS
NS

C2-14-23
C2-14-23

VD
OP

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis és necessari fer aquest canvi
d’adscripció com a conseqüència de l’anterior modificació de l’organigrama.
Serveis Generals – Gestió de Seus Corporatives – Manteniment d’Edificis
Règim laboral:

Núm.

Denominació

L307002

Encarregat/ada

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus
NS

Grup i
CN/CLL
C1L-18-33

Ocupació
O

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis és necessari fer aquest canvi
d’adscripció com a conseqüència de l’anterior modificació de l’organigrama.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
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Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea de
Serveis Interns de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha estat aprovat
com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 8

VARIACIONS A L’ÀREA DEL SAC
Cultura


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

1303

Administratiu/iva
Auxiliar administratiu/iva
de gestió

1005

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
C1-18-33

AD

NS

C2-17-31

Ocupació
VD
O

Per tal de garantir una adequada prestació dels serveis és necessari fer aquest canvi
d’adscripció.
Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa

AD

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Àrea del
Servei d’Assistència al Ciutadà de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021,
ha estat aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Annex 9 del punt 16
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 9
VARIACIONS A L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME


Amortització:

Amortització del lloc de treball número 1272 de Cap de servei de Turisme Costa
Daurada perquè ha esdevingut innecessari per a l’organització i s’ha fet una redefinició
de les necessitats.

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34



Creacions:

Creació d’un lloc de treball de personal funcionari de Cap de Servei de Planificació
Estratègica en l’àmbit turístic, grup A, subgrup A1, complement de destí 29 i 1031
punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits
i adscripció a l’OA Patronat de Turisme. Se n’aprova la corresponent fitxa descriptiva.
Justificació: És necessària la creació de l’esmentat lloc de treball per tal de donar
compliment a l’objectiu de dissenyar l’estratègia del sector del turisme i de participar en
el desplegament i execució dels projectes europeus en l’àmbit turístic i altres projectes
transversals o específics que se li puguin encarregar per part de la direcció política de
la Diputació de Tarragona.
L’Àrea de RHOE considera que és una creació prioritària per a poder donar resposta a
les necessitats plantejades i es pressuposta al 10%.

Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat

S

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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No singularitzat

NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Ocupació
Ocupat
Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

O
OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica
DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha
estat aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Expedient núm. 8004330008-2021-0011728 – Modificació 2-2021 de la Relació de llocs de treball de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021

ANNEX 10

VARIACIONS A L’ORGANISME AUTÒNOM BASE–GESTIÓ D’INGRESSOS
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina del Vendrell


Adscripció definitiva de llocs de treball:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA293

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Aquest lloc de treball es va crear amb motiu de la tecnificació professional dels
responsables d’oficina però no es va adscriure a l’oficina corresponent.
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Roda de
Berà


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA294

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Aquest lloc de treball es va crear amb motiu de la tecnificació professional dels
responsables d’oficina però no es va adscriure a l’oficina corresponent.
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Valls


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA295

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Aquest lloc de treball es va crear amb motiu de la tecnificació professional dels
responsables d’oficina però no es va adscriure a l’oficina corresponent.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Falset


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA296

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Aquest lloc de treball es va crear amb motiu de la tecnificació professional dels
responsables d’oficina però no es va adscriure a l’oficina corresponent.

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Montblanc


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA297

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Aquest lloc de treball es va crear amb motiu de la tecnificació professional dels
responsables d’oficina però no es va adscriure a l’oficina corresponent.
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina d’Ulldecona


Adscripció definitiva de llocs de treball:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA298

Administratiu/iva de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
C

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

C1-20-40

VD

Aquest lloc de treball es va crear amb motiu de la tecnificació professional dels
responsables d’oficina però no es va adscriure a l’oficina corresponent.
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina de Calafell


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades:

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA258

Tècnic/a mitjà/ana de
gestió

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus

Grup i
CD/CE

Ocupació

NS

A2-22-67

VD

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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L’adscripció definitiva d’aquest lloc de treball està motivada per la tecnificació
professional del lloc de cap de l’Oficina de Calafell. Es tracta d’una oficina amb una
càrrega de treball important, una dotació de recursos humans de 6 persones i la
dependència de l’Oficina de Segur de Calafell.
Gerència de Coordinació de Serveis – Xarxa d’Oficines – Oficina d’Amposta


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades:

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Règim funcionarial:

Núm.

Denominació

BA259

Auxiliar administratiu/iva

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus
NS

Grup i
CD/CE
C2-14-23

Ocupació
VD

Per tal de conservar l’estructura de llocs de treball de l’oficina d’Amposta, i per atendre
les funcions i tasques necessàries pel desenvolupament correcte del servei, amb motiu
de la necessitat de millorar les dades tributàries que gestiona l’organització, de
desenvolupar actuacions per a la resolució dels expedients executius, de comprovació
i d’obtenció d’informació, i de donar suport en les tasques administratives de l’oficina
que derivin d’aquestes actuacions, així com en qualsevol altra funció connexa o
complementària fer amb la finalitat de garantir una adequada prestació dels serveis, és
necessari aquest canvi d’adscripció.


Modificació de la forma de provisió de llocs de treball:

Règim funcionarial:
Núm.
BA259

Denominació
Auxiliar administratiu/iva

Lloc
Forma de provisió actual
AD

Nova forma de provisió
MI

Per necessitats del servei, és necessari cobrir aquest lloc de treball, reservat a
personal funcionari, mitjançant mobilitat interadministrativa, en comissió de serveis, per
atendre les funcions de la Gerència de Coordinació de Serveis, per raons de
necessitat extraordinària, urgent i inajornable, en tant que no poden ser ateses amb
efectius propis ni amb mobilitat funcional sense perjudicar el normal funcionament dels
serveis i oficines.
Serveis Informàtics – Gestió de la Informació


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim laboral:

Núm.

Denominació

BF268

Tècnic/a mitjà/ana
col·laborador/a

Lloc
Forma
de provisió
AD

Tipus

Grup i
categoria

Ocupació

NS

A2-223

OP

Les tasques que es desenvolupen, fan necessari l’adscripció del lloc que ocupa
provisionalment a la Unitat de Gestió de la Informació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització-Planificació

Serveis Informàtics – Producció


Adscripció definitiva de llocs de treball així com de les places a ells vinculades, i de
les persones que els ocupen:

Règim laboral:

Núm.

Denominació

BF269

Tècnic/a mitjà/ana
col·laborador/a

Lloc
Forma
de provisió

Tipus

Grup i
categoria

Ocupació

NS

A2-223

OP

AD

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Les tasques que es desenvolupen, fan necessari l’adscripció del lloc que ocupa
provisionalment a la Unitat de Producció.
Llegenda:
Grups
Règim
funcionarial
A-A1
A-A2
C-C1
C-C2
AP

Règim
laboral
A1L
A2L
C1L
C2L
APL

Torn de les places
Torn lliure
Torn Promoció interna

Ll
PI

Complements dels llocs de treball
Règim
funcionarial
Règim
laboral

Complement de destí: CD
Complement específic: CE
Complement de nivell: CN
Complement de lloc: CLL

Tipus de llocs de treball
Singularitzat
No singularitzat

S
NS

Forma de provisió dels llocs de treball
Adscripció directa
Concurs
Lliure designació
Mobilitat interadministrativa
En el cas de que la persona que obtingui la plaça
mitjançant promoció interna i hagi obtingut el lloc
de treball de cap de secció/director tècnic del grup
professional A2 o A2L mitjançant concurs, el nou
lloc es proveirà per adscripció directa

AD
C
LLD
MI
C*

Ocupació
Ocupat

O

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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Ocupat provisionalment
Vacant definitiva
Vacant provisional

OP
VD
VP

Tarragona, a data de la signatura electrònica

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les variacions de l’Organisme
Autònom BASE–Gestió d’Ingressos de la Modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de
treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici
2021, ha estat aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

Annex 11 del punt 16
RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organizació

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

ANNEX: Fitxes dels llocs treball modificats de
comandament a la modificació 2 de la RLT 2021 (fitxa
descriptiva), llocs de treball núm. 1263 i 992.

DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté les fitxes
descriptives dels llocs de treball que es modifiquen a la Modificació 22021 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha estat
aprovat com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent
acord.

1
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organizació

CAP DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT JURÍDIC, ECONÒMIC I
FORMACIÓ.
1. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC
Núm. de lloc:
1263
L'adscripció i característiques del lloc de treball consten a la relació de llocs de llocs de treball i a la fitxa descriptiva del
lloc tipus.
Aquest lloc de treball pot ser ocupat per un funcionari de carrera de la Diputació de Tarragona o funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la Diputació de Tarragona, de la subescala secretariaintervenció.
En el supòsit de provisió definitiva per part de personal funcionari d’administració local amb habilitació de carácter
nacional, de conformitat amb l’art. 58.3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, passarà a estar respecte el lloc de
secretari/a interventor/a en situació de servei en altres administracions publiques
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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Nivell professional:

CAP DE SERVEI NIVELL I

2. IDENTIFICACIÓ DE LES HABILITATS
Establertes al lloc tipus corresponent
3. IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABILITATS
Contingut funcional general: establertes al lloc tipus corresponent
Contingut funcional específic:
Executar les funcions generals en els diferents àmbits d'actuació.
Donar assistència i assessorament en l’àmbit jurídic, econòmic i de formació i, en general, d’acord amb el catàleg de
serveis del SAM.
Coordinar l'equip de secretaris interventors i resta de personal de la Unitat.
Altres particularitats:

• Dedicació horària plena

• Disponibilitat parcial

2
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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Planificació i Organizació

CAP DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I
LES SUBVENCIONS
1. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC
Núm. de lloc:
992
L'adscripció i característiques del lloc de treball consten a la relació de llocs de llocs de treball i a la fitxa descriptiva del
lloc tipus.
Aquest lloc de treball pot ser ocupat per un funcionari de carrera de la Diputació de Tarragona o funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la Diputació de Tarragona, de la subescala secretariaintervenció.
En el supòsit de provisió definitiva per part de personal funcionari d’administració local amb habilitació de carácter
nacional, de conformitat amb l’art. 58.3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, passarà a estar respecte el lloc de
secretari/a interventor/a en situació de servei en altres administracions publiques

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Nivell professional:

CAP DE SERVEI NIVELL I

2. IDENTIFICACIÓ DE LES HABILITATS
Establertes al lloc tipus corresponent
3. IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABILITATS

Contingut funcional general: establertes al lloc tipus corresponent
Contingut funcional específic:
Definir estructures i polítiques de finançament per a ens locals.
Donar assistència i assessorament en l’àmbit de la cooperació i les subvencions d’acord amb el catàleg de serveis del
SAM.

Altres particularitats:

• Dedicació horària plena

• Disponibilitat parcial

3
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

ANNEX: Fitxa del lloc treball de comandament creat a
la modificació 2 de la RLT 2021 (fitxa descriptiva i
fitxa de valoració), lloc de treball núm. 1456.

DILIGÈNCIA – Per fer constar que aquest document que conté la fitxa
descriptiva dels lloc de treball que es crea a la Modificació 2-2021 de la
Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms corresponent a l’exercici 2021, ha estat aprovat
com annex pel Ple, en la data que consta en el corresponent acord.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EN L’ÀMBIT TURÍSTIC
1. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC
Núm. de lloc:

1456

L'adscripció i característiques del lloc de treball consten a la relació de llocs de llocs de treball i a la fitxa descriptiva del
lloc tipus.
Nivell professional:

CAP DE SERVEI NIVELL I

3. IDENTIFICACIÓ DE LES HABILITATS
Establertes al lloc tipus corresponent

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

3. IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABILITATS

Contingut funcional general: establertes al lloc tipus corresponent
Contingut funcional específic:

Dissenyar l’estratègia del sector del turisme.
Participar en el desplegament i execució dels projectes europeus en l’àmbit turístic i altres
projectes transversals o específics de la Diputació de Tarragona que se li puguin encarregar.

Altres particularitats:

• Disponibilitat parcial

• Dedicació horària plena

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/09/2021 a les 13:44:26 i ** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) el dia 21/09/2021 a les 15:49:00
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CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EN L’ÀMBIT TURÍSTIC
Núm. de lloc:

1456

Nivell professional:

CAP DE SERVEI NIVELL I

FACTORS DE VALORACIÓ

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 430AFBC621EB4A1F899DD066C349DAB1 i data d'emissió 06/10/2021 a les 13:58:34

Dificultat Tècnica

Responsabilitat

TOTAL
Coneixements
Experiència professional
Incertesa / Dificultat tècnica
Autonomia
TOTAL
Impacte en l'Organització
Magnitud estratègica
Transcendència econòmica
Responsabilitat Habilitats
Responsabilitat treball propi
Responsabilitat treball d'altres

100
390
60
40
60
0
100
70

Responsabilitat per relacions: Atenció
al públic

0

Responsabilitat per relacions: Internes
i externes

60

TOTAL
Esforç
Penositat i Perillositat
Ambient
Perillositat
TOTAL
Dedicació

400
100
100
100

10
10
0
0
224

Disponibilitat
parcial

64

Disponibilitat completa
Dedicació horària plena
Dedicació horària ampliada

0
160
0

VLT GLOBAL

1024
valor puntuació CD

290

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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