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Presentació

  Joan Aregio Navarro
President de la Diputació de Tarragona

Els terribles esdeveniments que s’han viscut a Madrid en els
darrers dies han posat a prova, les administracions i a tota la
ciutadania. Unes i altres han sabut estar a l’alçada de les circum-
stàncies. Des d’aquestes lletres hem de transmetre el sentiment
de dolor a les víctimes i als seus familiars sentint la tragèdia com
a pròpia.

L’Ajuntament de Madrid ha donat prova, una vegada més, del
sentit de servei a la ciutadania que caracteritza de forma molt
especial a les administracions locals. Aquesta especial condició
d’administració més propera a la gent no és únicament una de-
claració sinó que, com s’ha demostrat una vegada més, és una
realitat.

L’efecte de solidaritat que han encapçalat els Ajuntaments fent
seu el sentiment dels seus veïns i veïnes, torna a deixar palesa la
qualitat humana dels nostres pobles.

En aquests temps de globalització, l’acció local oberta al món ha
de permetre que mitjançant el coneixement de l’altre se superin
les barreres i els perjudicis que originen la violència entre les
persones i els pobles.

Fem-nos tots el propòsit de contribuir amb la nostra actitud per-
sonal i col·lectiva al desenvolupament econòmic, social i humà
de la nostra societat.
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À mbits

ACTIVITATS COMUNES
TOTS ELS MESOS DE L’ANY

1. Revisió contínua del padró
municipal

D’acord amb la Llei 4/1996, de
10 de gener, de modificació de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases del rè-
gim local, i amb la normativa
de desenvolupament dictada
per l’INE, mensualment s’han
de trametre a aquest ens les
variacions produïdes en el
padró d’habitants.

Els ajuntaments, d’acord amb
l’article 81 del Reglament de
població i demarcació territo-
rial de les entitats locals, apro-
vat per l’RD 1690/1986, d’11
de juliol, han d’aprovar la re-
visió dels seus Padrons muni-
cipals amb referència a l’1 de
gener de cada any, formalitzant
les alteracions portades a ter-
me durant l’exercici anterior.

A aquest efecte s’ha de consi-
derar les variacions produïdes
en el Padró que hagin estat tra-
meses a l’INE en els fitxers d’in-
tercanvi mensuals, així com el
resultat de la coordinació co-
municada per l’INE en els dife-
rents fitxers mensuals fins al
mes de març.

2. Cotització al règim general
de la Seguretat Social

Abans de cada final de mes
s’han de presentar els impre-
sos TC1 i TC2 del personal la-
boral, funcionaris integrats
(procedents de MUNPAL) i fun-
cionaris de nou ingrés (no pro-
cedents de MUNPAL), separats
per grups, corresponents al
mes anterior.

3. Estadística d’edificació i
vivenda

Dins els deu primers dies de
cada mes s’ha de presentar a
la Direcció General d’Arqui-
tectura i Habitatge, l’Estadísti-
ca d’Edificació i Vivenda
establerta a l’Ordre de 29 de
maig de 1989.

4. Dipòsit de detinguts

L’Ordre de 20 de juliol de
2000 del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de
Catalunya ha modificat la
quantitat que han de percebre
a partir de l’1 de gener de 2000
els ajuntaments de Catalunya
que tenen dipòsit municipal
de detinguts en funcionament,
per la seva condició de cap de
partit judicial. L’Ordre, també

FEBRER

1. CONVOCATÒRIA DE LLOCS VACANTS RESERVATS A FUN-
CIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, AMB HABILITACIÓ DE
CARÀCTER NACIONAL

Els Presidents de les corporacions locals amb llocs va-
cants aprovaran la convocatòria i la trametran durant els
deu primers dies de febrer de cada any a la Comunitat
Autònoma respectiva per a la seva publicació conjunta
dins la segona desena del mes, segons estableix el Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR

El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a recap-
tació de drets i pagament d’obligacions al 31 de desembre
de cada any, segons la Llei 39/1998 reguladora de les
hisendes locals. La liquidació del pressupost es farà per
l’ens local abans del primer de març i s’aprovarà pel Presi-
dent de la corporació, previ informe de la Intervenció.

De la liquidació del pressupost es donarà compte al ple en
la primera sessió que tingui lloc.

3. PUBLICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ AL BOE I
DOGC

MARÇ

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR

Tal i com estableix l’article 174.5 de la Llei 39/1988 regu-
ladora de les hisendes locals, abans de finalitzar el mes de
març s’ha de trametre còpia de la liquidació del pressu-
post a la Delegació del Govern de la Generalitat i al Minis-
teri d’Economia i Hisenda.
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2. RELACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES

Durant el mes de març els ens locals han de presentar a
l’Administració d’Hisenda, tal i com estableix el Reial de-
cret 2027/1995, de 22 de desembre, una declaració anual
d’operacions realitzades l’exercici anterior, relacionant
les adquisicions en general de béns o serveis que efectu-
ïn al marge de les seves activitats empresarials o professi-
onals o, fins i tot, quan no realitzin activitats d’aquesta
naturalesa.

Les Administracions Territorials hauran de relacionar les
subvencions o ajudes donades a càrrec dels Pressupostos
Generals. Aquesta declaració s’haurà de fer quan en el
seu conjunt, per a cada persona o entitat, s’hagi superat la
xifra de 3.005,06 EUR durant l’any natural corresponent.
Es realitza amb l’imprès 347.

3. PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Trimestralment, les capitals de província, les poblacions
de més de 50.000 habitants (ROF) i aquelles poblacions
que segons la Llei 7/85 sigui obligatori, han de publicar
un butlletí d’informació municipal on s’insereixi  un ex-
tracte dels acords i de les resolucions adoptats.

4. DECLARACIÓ A L’ACA DEL RESUM ANUAL DE LA FACTURA
DEL CANON DE L’AIGUA

D’acord amb el Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’article 40.1 estableix que totes les
entitats subministradores han de presentar, fins al 31 de
març de cada any, i per cada municipi que proveeixin,
una declaració resum de l’any anterior ajustada al model
A30, que s’incorpora a l’annex A-5. Aquestes declaraci-
ons resum contindran la determinació del saldo pendent
repercutit en les seves factures i no percebut dels abonats
al final de l’any.

04

fixa la quantitat per als anys
posteriors al 2000, la qual s’in-
crementarà amb l’IPC corres-
ponent. Aquests ajuntaments
encarregats de la custòdia de
detinguts han de presentar,
cada mes, a la Conselleria de
Justícia (Presó de Tarragona)
mitjançant certificació acredi-
tativa, el nombre de detinguts
o presos per dia, amb indica-
ció de les circumstàncies per-
sonals, expedida pel Secretari
de la corporació o per l’Encar-
regat del dipòsit, amb el visti-
plau de l’Alcalde, on s’acom-
panyarà còpia certificada de
les ordres de detenció, presó,
trasllat o llibertat dictada per
les Autoritats Judicials.

5. Tutela financera

L’Ordre de 28 de juny de 1999
del Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat ha
modificat la informació que
han de trametre els ens locals
i els ens dependents en les
sol·licituds d’autorització i en
les comunicacions, relatives a
la concertació d’operacions de
crèdit.

Els deu primers dies de cada
mes, els ens locals, els seus
organismes autònoms i les so-
cietats mercantils de capital
íntegrament local han de co-
municar a la Direcció General
de Política Financera les ope-
racions de crèdit de termini
igual o inferior a un any, forma-

litzades o avalades durant el
mes anterior. Aquesta comu-
nicació s’ha d’efectuar mitjan-
çant la tramesa del model CT
“Operació de tresoreria” que
recull aquesta ordre.

D’altra banda, també han de
comunicar a la Direcció Ge-
neral de Política Financera les
operacions de crèdit no sub-
jectes a autorització, de termi-
ni superior a un any, que
haguéssin realitzat. Aquesta
comunicació es farà durant els
deu dies primers del mes se-
güent al de la formalització, en
el mateix ordre amb el que han
estat formalitzades.

6. Informació de l’execució
del pressupost i dels movi-
ments de tresoreria

La llei 39/1988 estableix que
l’interventor haurà de trame-
tre al ple, informació de l’exe-
cució del pressupost i del
moviment de tresoreria en els
teminis i amb la periodicitat
que estableixi el ple.

7. Llicències

El Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Re-
glament d’Obres activitats i
serveis dels ens locals, esta-
bleix l’obligació de donar pu-
blicitat al tauler d’anuncis de
la corporació dels acords o
resolucions de l’atorgament de
llicències.

AVANÇAMENT ABRIL 2004

1. IRPF

Fins el dia 20 d’abril l’Ajuntament haurà de presentar a la
Delegació d’Hisenda la declaració de les quantitats retin-
gudes en el primer trimestre de l’any.

2. IVA

Fins el dia 20 d’abril s’han de presentar els impresos 300
(règim general) i 310 (règim simplificat) corresponents al
primer trimestre de l’any.

3. ARMES

Durant el mes d’abril, el Reial decret 137/1993, de 29 de
gener, estableix que s’haurà de passar revista anual de les
armes reglamentàries de la Policia que depèn de les cor-
poracions locals, davant els seus comandaments.

saMrevista 5
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UN CONVENI SIGNAT PEL
PATRONAT DE TURISME DE
LA DIPUTACIÓ RECOLZA EL
MANTENIMENT DE LA
XARXA DE CAMINS

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona i la
Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya han signat
recentment un conveni per tal
d’executar un seguit d’accions
pel manteniment de la xarxa
de senders a la demarcació.

Amb aquest acord el Patronat
subvencionarà amb un màxim
de 6.000 euros a la Federació,
la qual, els destinarà a diferents
tasques de desbrossat, neteja i
senyalització de diversos
trams dels senders de gran re-
corregut i de petit recorregut
ubicats al Congost de la Costa
Daurada.

L’acord preveu una especial
atenció al voltant del Camí de
Sant Jaume (GR 65-5) entre
Tarragona i Ulldemolins.

També s’han pactat un seguit
de tasques per a la millora de
l’estat del camí entre Capafonts
i la Roca Foradada a les Mun-
tanyes de Prades. Aquest dar-
rer tram forma part del conjunt
de recorreguts publicitats al

Catàleg de Senderisme del Pa-
tronat, garantint així el bon es-
tat de l’oferta que sobre aquest
producte s’està difonent.

L’atenció del Patronat de Tu-
risme de la Diputació de
Tarragona sobre el senderisme
pren cos en un conjunt d’acti-
vitats diverses que van des de
l’edició de catàlegs, a la difu-
sió, el suport als touroperadors
i al propi manteniment.

EL PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ
PRESENTA EL PLA
D’ACTUACIÓ PEL 2004
AMB UN PRESSUPOST DE
MÉS DE 2,3 MILIONS
D’EUROS

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona dispo-
sa, per a l’exercici del 2004 i
per desenvolupar el seu Pla
d’Actuació d’un pressupost
total de 2.337.000 euros,
quantitat que representa un
increment del 10% respecte el
pressupost del 2003. Els nous
objectius genèrics del Patronat
de Turisme fixats pel període
2003-2007 giraran al voltant
de la Diversificació, l’Especi-
alització i l’Increment de la
Qualitat.

D’aquests objectius genèrics
es deriven 22 objectius ope-
racionals que seran els que
s’hauran d’assolir durant l’any
2004 i que es reparteixen en
les tres àrees clau de resultats
del Patronat: Promoció i Màr-
queting, Suport i Millora, i In-
formació i Comunicació. Per
tal de poder assolir aquests
objectius el Patronat ha mar-
cat un total de 200 accions a
desenvolupar.

D’entre aquestes 200, el Patro-
nat de Turisme de la Diputa-
ció, té previst participar en 20
fires, desenvolupar 8 projec-
tes d’assistència tècnica a mu-
nicipis de la demarcació,
implantar l’aplicació informà-
tica de gestió de la informació
“e-costadaurada.info” a 4 mu-
nicipis de la demarcació i dins
del seu Pla de Formació, orga-
nitzar 4 cursos de formació.

El gruix de les competències
del Patronat de Turisme se
centren en la promoció i su-
port a la comercialització tu-
rística, tot i que cada cop més,
desenvolupa noves actuacions
reclamades pels diferents
agents públics i privats del sec-
tor turístic de la Costa Daurada.

LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA APOSTA PEL
MANTENIMENT DEL
PATRIMONI I PEL FOMENT
CULTURAL

La Diputació de Tarragona, al
llarg de l’any 2003, ha apro-
vat la concessió de més de
700.000 euros a tota la demar-
cació per restaurar monu-

ments i pel funcionament d’ar-
xius, museus i per ajuts a teatres.

Els beneficiaris de l’aportació
de la Diputació han estat bàsi-
cament les sol·licituds formu-
lades pels ajuntaments d’arreu
de les deu comarques de la
demarcació. Els ajuts han anat
destinats a obres de rehabili-
tació d’esglésies, intervencions
arqueològiques, complexos
museístics i diferents restaura-
cions a cellers cooperatius,
atenent un total de 34 petici-
ons amb un import de subven-
ció de 407.533 euros per
restaurar els monuments o
edificis de singular valor cul-
tural, arquitectònic i artístic.

En el marc del conveni de col·-
laboració amb la Direcció Ge-
neral de Patrimoni Cultural de
la Generalitat, s’han lliurat
34.260 euros per als arxius
històrics comarcals de
Montblanc, Reus, Valls, Terres
de l’Ebre, (Tortosa), El Vendrell
i Tarragona per a les diferents
tasques d’inventari del patri-
moni documental.

La consignació per les despe-
ses de funcionament, activitats
i infraestructura dels museus
de les comarques tarragonines
ha estat de 189.000 euros des-
tinats al Museu del Montsià,
d’Amposta; al Museu d’Histò-
ria, de Cambrils; al Museu Déu,
del Vendrell; al Museu de Ce-
ràmica Popular de l’Ametlla de
Mar; al Museu de la Vida Ru-
ral, de l’Espluga de Francolí; al
Museu Diocesà de Tarragona;
al Museu de Valls; al Museu
Nacional Arqueològic de
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Tarragona; al Museu Comarcal
de la Conca de Barberà, a
Montblanc, i a l’Institut Muni-
cipal de Museus de Reus.

La programació teatral a la de-
marcació ha rebut 84.700 eu-
ros repartits entre Tarragona,
Reus, Valls, Tortosa i El Vendrell.

Aquests ajuts destinats a pro-
grames específics complemen-
ten l’aportació feta en concepte
de desenvolupament de pro-
jectes i activitats culturals, per
a la qual s’han lliurat més
d’1.200.000 euros repartits
entre 72 municipis, 245 enti-
tats culturals i 130 associaci-
ons de veïns de la demarcació.

LA DIPUTACIÓ HA
CONCEDIT, L’ANY 2003,
32.000 EUROS PER
ACTIVITATS DE CAIRE
AGROPECUARI I PESQUER

La Diputació de Tarragona,
d’acord amb les Bases per a la
concessió de subvencions per
a l’any 2003, ha concedit
subvencions a diversos ajun-
taments i entitats de les comar-
ques tarragonines en concepte
d’activitats de caire agropecu-
ari i pesquer, per un import de
32.000 euros.

La Diputació de Tarragona,
conscient de la importància
d’impulsar el sector agropecu-
ari i pesquer, ha volgut col·-
laborar amb els ajuntaments i

altres entitats que actuen en
aquest àmbit, donant-los su-
port econòmic per impulsar
aquelles activitats que porten
a terme.

La Comissió de Govern de la
Diputació de Tarragona ha
concedit ajuts per les esmen-
tades activitats, que han que-
dat distribuïts entre les
següents comarques i de la for-
ma següent:

Comarca Import (EUR)

Alt Camp ................... 3.000
Baix Camp ................. 5.000
Baix Ebre ................... 5.500
Conca de Barberà ...... 1.500
Montsià ..................... 7.000
Priorat ........................ 1.500
Ribera d’Ebre ............. 2.500
Tarragonès ................. 1.500
Terra Alta ................... 4.500

CONCERT DE JORDI
CAMELL A LA SALA XAVIER
GOLS DEL CONSERVATORI
DE TARRAGONA

El proppassat 11 de febrer va
tenir lloc al Conservatori de
Música de la Diputació de
Tarragona un concert de pia-
no del músic Jordi Camell. L’ar-
tista que va oferir un recital a
base d’obres de Debussy,
Brahms i Prokofiev, és nascut
a Llorenç del Penedès l’any
1959, i ha actuat arreu de
Catalunya, Espanya, França,
Alemanya, Suïssa i Mèxic on

ha obtingut gran èxit de pú-
blic i crítica.

Format amb Carme Fleixas al
Conservatori de Tarragona, tre-
ballà a Barcelona amb Miquel
Ferré i a Londres amb Maria
Curcio, persona que ha estat
també decisiva en la seva for-
mació. Igualment, ha rebut
sovint consells de Josep Co-
lom. Guardonat en diferents
concursos, el 1984 obtingué
el “Diplome Superieur d’Exe-
cution” com a “premier nom-
mé” a L’Ecole Normale de
Musique de Paris.

El seu repertori comprèn des
del barroc fins a la música ac-
tual sense deixar de banda
col·laboracions en altres
camps. Junt a l’actriu Vicky
Peña varen produir i interpre-
tar en temporada, un atractiu
espectacle músico-teatral amb
el títol Música per als contes
de la vella Dama, obtenint tam-
bé gran èxit al Grec 2000 amb
un recital monogràfic sobre
Kurt Weill. L’any 2002 va par-
ticipar també en “Preludis” es-
pectacle del ballarí Cesc
Gelabert, acompanyant-lo al
piano.

Ha editat diversos Cd’s, on
destaca el de l’obra per a pia-
no de Robert Gerhard. És pro-
fessor de piano al Conservatori
Professional de Música de

Sabadell i a l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC).

TRES MIL QUATRE-CENTES
CINQUANTA PERSONES
S’HAN FORMAT A LES AULES
DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

La Unitat de Formació del Ser-
vei d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona tan-
ca l’exercici 2003 pel que fa a
les activitats formatives. En to-
tal s’han organitzat durant
l’any 2003 un total de 123
activitats formatives i s’han im-
partit 2.110 hores de formació.

La Diputació ha organitzat
aquestes activitats formatives
en col·laboració amb diferents
entitats. Els destinataris han
estat, majoritàriament els em-
pleats públics de les adminis-
tracions locals de Tarragona,
tot i que també s’han organit-
zat activitats formatives per als
càrrecs electes i d’altres desti-
nades a totes les persones in-
teressades en el tema objecte
de l’activitat.

Entre les activitats formatives
destinades als empleats pú-
blics, cal destacar les que s’han
realitzat per a millorar les se-
ves habilitats per atendre als
ciutadans, per adquirir un ma-
jor domini de programes infor-
màtics o per ampliar els
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coneixements tècnics propis
dels diversos àmbits d’actuació.

De les activitats formatives
obertes a totes les persones
interessades podem ressaltar
en primer lloc, les jornades
d’actualització legislativa, com
la que es va realitzar sobre el
reglament d’urbanisme a la
qual van assistir 200 persones
entre tècnics, càrrecs electes i
professionals de l’exercici pri-
vat relacionats amb el món lo-
cal, i en segon lloc, els
postgraus realitzats en col·-
laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona i la
Universitat Rovira i Virgili, en
els quals s’ofereix una forma-
ció de tercer cicle més profun-
da i multidisciplinar.

Com a conseqüència de la in-
corporació de nous alcaldes i
regidors a l’activitat política
municipal es van realitzar vuit
seminaris per a electes locals,
sobre els temes de major inte-
rès pels responsables del go-
vern local, als quals es van
inscriure un total de 159 elec-
tes en les dues edicions realit-
zades, una a Tarragona i una
altra a Tortosa.

LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA ADJUDICA LES
OBRES DE LA ROTONDA
D’ACCÉS DEL RAVAL DE
CRISTO

La Diputació de Tarragona, a
través de la seva Comissió de

Govern ha aprovat l’adjudica-
ció del contracte per a l’execu-
ció de les obres de construcció
d’una rotonda a l’accés al raval
de Cristo, de Roquetes, carre-
tera TV-3421, a l’empresa Luís
Batalla, SA, per la quantitat de
315.000 euros.

Les obres estan determinades
per la construcció d’una roton-
da en el punt quilomètric
29,150 de la carretera TV-
3421 en el tram entre Mas de
Barberans i Roquetes, per a
solucionar un punt molt con-
flictiu en la cruïlla de l’accés al
Raval de Cristo pel carrer Sa-
grat Cor i l’estret pont existent
sobre una desapareguda via
de ferrocarril.

La rotonda a construir tindrà
un diàmetre exterior total de
38 metres, un diàmetre interi-
or efectiu de 20 metres fins la
plataforma trepitjable de llam-
bordins d’1,50 metres d’am-
plada, una vorera d’un metre
encintada exteriorment amb
vorada i interiorment amb vo-
rada jardí i un enjardinament
central circular de 15 metres
de diàmetre, i quedarà una
calçada de 8 metres d’ampla-
da entre línies blanques i 10,50
metres d’amplada entre vorals
i vorera. Les obres contemplen
la millora d’un tram de carre-
tera d’uns 110 metres de lon-
gitud en direcció a Mas de
Barberans, així com la solució
del drenatge tant dels trams de
carretera afectada com de la

plataforma de la rotonda, cu-
netes, passos salvacunetes i
baixants de terraplè. El tipus de
ferm serà amb barreges bitu-
minoses en calent de 15 cen-
tímetres de gruix sobre una
capa de base de tot-ú de 50
cm de gruix.

La senyalització vertical i ho-
ritzontal quedarà ordenada i
es col·locarà barrera de pro-
tecció de doble ona a tot el
voltant de la rotonda on hi ha
talussos de terraplè importants.

LA DIPUTACIÓ IMPULSA LA
PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA CAP A LA
SOSTENIBILITAT

El Servei d’Assistència Muni-
cipal de la Diputació de
Tarragona impulsa actualment
un total de 18 Agendes 21 i
els Plans d’Acció Local cap a
la sostenibilitat, que són plans
estratègics per avançar cap al
desenvolupament sostenible.
Des de l’any 2000, el SAM de
la Diputació de Tarragona està
oferint assistència tècnica als
ajuntaments de la demarcació
de Tarragona interessats en la
planificació estratègica cap al
desenvolupament i la sosteni-
bilitat municipal.

L’any 1992 es va celebrar la
Conferència de les Nacions
Unides pel Medi Ambient i el
Desenvolupament, coneguda
popularment com la Cimera
de la Terra o la Cimera de Río.
Els països representats van
acordar desenvolupar l’Agen-
da 21, un programa d’accions
a executar durant el segle XXI
per avançar cap al desenvolu-
pament sostenible, és a dir, cap

a un desenvolupament econò-
mic respectuós amb l’entorn i
que fomentés l’equitat i la co-
hesió social.

En aquest context, i conscient
del lema “Pensem globalment,
actuem localment”, el SAM de
la Diputació de Tarragona a
través de la Unitat de Medi
Ambient, inicià un programa
d’ajuts i assistència tècnica per
elaborar l’Agenda 21 Local
dels municipis que ho desit-
gessin. Des d’aleshores s’hi
han acollit 18 municipis dels
quals tres pertanyen a l’Alt
Camp, quatre al Baix Camp, un
al Baix Ebre, tres al Baix
Penedès, un a la Conca de
Barberà, un al Montsià, un al
Priorat, un a la Ribera d’Ebre,
un a la Terra Alta i dos al Tarra-
gonès. Cal destacar també que
durant el darrer any han aug-
mentat molt els municipis in-
teressats a tirar endavant
aquest projecte i les expectati-
ves per al proper any són, per
tant, molt esperançadores.
Actualment 28 municipis es-
tan interessats i es plantegen
sol·licitar el suport del SAM de
la Diputació per redactar la
seva Agenda 21.

NÀPOLS ACULL
L’ASSEMBLEA GENERAL I EL
FÒRUM TRANSNACIONAL
DE L’ARC LLATÍ

La Diputació de Tarragona ha
participat al llarg dels dies 23 i
24 de febrer a l’Assemblea de
l’Arc Llatí (www.arcolatino.org)
que té lloc a la ciutat italiana
de Nàpols. En representació de
la Diputació de Tarragona,
membre fundador de l’associ-
ació hi va assistir el diputat
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delegat de Desenvolupament
Local, Joan Josep Malràs, que
fou designat pel propi Ple de
la Diputació.

L’Assemblea General de l’Arc
Llatí es reuní a Nàpols amb
l’objectiu principal de presen-
tar, entre d’altres aspectes, les
activitats realitzades durant
l’any 2003, aprovar el pressu-
post anual i el calendari d’ac-
tivitats pel 2004.

Durant l’Assemblea es tracta-
ren alguns aspectes d’actuali-
tat de la política de la Unió
Europea que tindran un im-
pacte molt important en els ter-
ritoris de l’Arc Llatí: l’aprovació
sobre la Constitució europea,
l’ampliació, la proposta finan-
cera per a la UE 2003-2007 i
el primer esborrany de la futu-
ra política de cohesió econò-
mica i social presentat per la
Comissió Europea a Brussel·-
les la setmana passada.

Després de la sessió plenària,
va tenir lloc el Fòrum Transna-
cional del Projecte Estratègia
de l’Arc Llatí. Aquesta jornada
es plantejava com un espai de
reflexió conjunta dels socis
sobre les 4 orientacions estra-
tègiques i sobre les línies d’ac-
tuació que l’Arc Llatí ha de
portar a terme els propers anys.
Aquestes orientacions estratè-
giques són: Ciutadania euro-
mediterrània, Equilibri dels
territoris i medi ambient, Eco-
nomia i innovació i, finalment,
Cultura.

L’Arc Llatí reuneix més de sei-
xanta administracions locals
de segon nivell de l’Europa
Mediterrània, i té com a prin-
cipal objectiu unificar políti-
ques d’actuació en els territoris
de l’espai Arc Llatí, defensant
els seus interessos i necessi-
tats davant de les institucions
comunitàries i nacionals.

LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I EL
PATRONAT CATALÀ PRO
EUROPA SIGNEN UN
CONVENI PER FORMAR
ESPECIALISTES EN TEMES
EUROPEUS

La Diputació de Tarragona i el
Patronat Català Pro Europa han
signat molt recentment un con-
veni de col·laboració mitjan-
çant el qual la institució
intercomarcal participarà en

el finançament de dues Beques
d’Integració Europea per tal de
contribuir en la formació d’es-
pecialistes en temes europeus.
El conveni ha estat signat pel
president de la Diputació, Joan
Aregio, i pel director executiu
del Patronat Català Pro Euro-
pa, Casimir de Dalmau.

Aquestes Beques d’Integració
Europea del Patronat Català
Pro Europa, conegudes com
Beques Margarida de Prades,
estan dotades amb 30.000
euros, 15.000 per a cada una
de les dues beques, i dels quals
26.000 euros estan aportats
per la Diputació de Tarragona

i 4.000 pel Patronat Català Pro
Europa.

Les beques estan destinades a
contribuir en la formació d’es-
pecialistes en temes europeus,
mitjançant ajuts econòmics a
joves llicenciats universitaris
de les comarques de Tarragona
perquè assisteixin a cursos de
màster o de postgrau sobre la
integració europea, realitzats
en centres universitaris espe-
cialitzats.

Segons s’especifica a les ba-
ses del conveni les gestions de
la convocatòria, difusió, cons-
titució d’un jurat i així com la
seva resolució aniran a càrrec
del Patronat Català Pro Euro-
pa en el marc de la convoca-
tòria que realitza per tot
Catalunya. El Patronat Català
Pro Europa es compromet
també a fer una especial difu-
sió de les beques a la nostra
demarcació i fer constar ex-
pressament el patrocini de la
Diputació.

Aquesta és la tercera edició de
les Beques d’Integració Euro-
pea. L’any 2003 les beques van
ser atorgades a dos estudiants
de la Universitat Rovira i Virgi-
li, un de la facultat de Ciències
Jurídiques i l’altre de la facultat
de Filologia Anglesa. L’any
2002 aquestes beques van ser
atorgades també a dos estudi-
ants de la URV, de la facultat

de Dret i de la Facultat de Ge-
ografia.

TROBADA D’ARXIVERS DE
L’ESTAT ESPANYOL

El dia 6 de febrer va tenir lloc a
la seu de la Diputació de
Tarragona la II Trobada d’Arxi-
vers de les diputacions de l’Es-
tat espanyol, la segona
d’aquestes característiques, ja
que la primera tingué lloc fa
dos anys a Vitoria.

Durant la jornada de treball es
van tractar qüestions tècni-
ques per millorar el servei pú-
blic que ofereixen els arxius de
les diputacions. Un altre dels
objectius que es va tractar va
ser la confecció d’una guia
d’arxius de les diputacions a
nivell estatal amb la qual cosa
es pretén facilitar una línia de
treball als investigadors, cosa
molt important atès el gran
nombre de persones que re-
corre als arxius de les diputa-
cions per saber dades històri-
ques de l’activitat administrativa
en les diferents províncies es-
panyoles.

La trobada, en què van parti-
cipar arxivers de 28 diputaci-
ons, va durar dos dies i va
cloure amb un recorregut cul-
tural per Montblanc, pel Reial
Monestir de Santa Maria de
Poblet, lloc on es va visitar l’Ar-
xiu Tarradellas.
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C L À U S U L E S  D E  R E C U R S O S  Q U E  S ’ H A N  D E  P O S A R  A L  

àmb i t  JURÍDIC

  Pere-Joan Torrent i Ribert
Cap dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona

À mbits

INTRODUCCIÓ

Al BOE núm. 309 de 26 de
desembre de 2003 s’ha publi-
cat la Llei orgànica 19/2003,
de 23 de desembre, de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/
1985, d’1 de juliol, del poder
judicial.

Aquesta Llei orgànica, entre
d’altres aspectes, en la dispo-
sició adicional 14 reforma di-
versos articles de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

En concret, i pel que fa a les
administracions locals, es mo-
difica la redacció de l’article 8
que estableix quan els Jutjats
contenciosos administratius
són competents per conèixer
els recursos contenciosos que
es plantegin davant dels actes
administratius dictats per les
entitats locals.

Aquesta reforma suposa un
canvi molt important, ja que a
partir d’ella, els Jutjats conten-
ciosos administratius passen a
conèixer tots els recursos con-
tenciosos que es plantegin
contra els actes dictats per les
entitats locals. A la Sala con-
tenciosa administrativa del Tri-

bunal Superior de Justícia de
Catalunya només queden re-
servats els recursos contenci-
osos que s’interposin contra
les disposicions generals (re-
glaments i ordenances) i pla-
nejament emanats de les
entitats locals.

Així doncs, a continuació s’ex-
posen unes recomanacions i
els peus de recursos adaptats
a l’esmentat canvi legislatiu.

RECOMANACIONS

1. No posar peu de recursos
en les notificacions dels actes
de tràmit no qualificats, o bé
posar la clàusula número 9, de
què no procedeix la interposi-
ció de recursos.

2. Tampoc s’ha de posar peu
de recursos als escrits que
continguin:

• respostes a queixes i recla-
macions pel funcionament
dels serveis públics.

• informació sobre drets als
interessats o funcionament
dels serveis públics.

• lliurament de documents
demanats pels particulars.

3. Utilitzar clàusules de recur-
sos senzilles, clares i intel·-
ligibles. Hi ha sentències que
es queixen de la complexitat
de les clàusules de recursos,
que volen ser una lliçó de dret
administratiu. No és aconse-
llable citar lleis i articles.

4. És molt important no equi-
vocar-se al donar peu de re-
cursos.

Es cometen errors entre el re-
curs de reposició obligatori i
potestatiu. Les conseqüències
són greus. Si el recurs hagués
estat ben donat, podríem des-
prés al·legar extemporaneïtat
que els Tribunals accepten de
forma clara.

Equivocar-se entre la Sala con-
tenciosa i els Jutjats contenci-
osos no és tan greu, si bé cal
procurar no fer-ho.

5. Els quinze models diferents

Els Serveis Jurídics de la Dipu-
tació, conjuntament amb els
secretaris-interventors del

SAM, han redactat QUINZE
MODELS diferents de clàusu-
les de recursos que compre-
nen gairebé totes les
possibilitats, amb les instruc-
cions de quan cal aplicar-ne
cadascuna d’elles, de forma
que pot fer-ho un administra-
tiu degudament format.

Aconsellem la utilització
d’aquestes clàusules senzilles
i clares.

MODELS DE CLÀUSULES DE
RECURSOS

1. Disposicions generals dels
ens locals

Reglaments; ordenances ordi-
nàries, ordenances fiscals;
pressupost; instruments de
planejament derivat aprovats
definitivament pels ajunta-
ments (plans parcials, plans
especials, plans de millora ur-
bana); ordenances d’urbanit-
zació i edificació; plantilla de
funcionaris i laborals; relació
de llocs de treball; catàleg de
llocs de treball.
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P E U  D E  L E S  N O T I F I C A C I O N S

Recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala

«Contra la present resolució,
que posa fi a la via administra-
tiva, procedeix interposar re-
curs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar des del dia
següent de la seva publicació».

2. Actes administratius refe-
rents a tributs, preus públics i
sancions monetàries per qual-
sevol causa, i altres ingressos
de dret públic (art 14.2 LRHL).

Nota: cal tenir present que els
municipis de gran població
tenen un règim diferent pel
que fa a la gestió tributària.

2.1. Clàusula de recursos con-
tra l’acte originari (reposició
obligatori):

«Contra la present resolució,
que no posa fi a la via admi-
nistrativa, procedeix interposar
recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent de la
seva notificació».

Nota explicativa:

Considerem que els actes tri-
butaris i els altres regulats per
l’article 14.2 de la Llei regula-
dora de les hisendes locals no
posen fi a la via administrati-
va, malgrat això contradigui
l’article 109 c) de la Llei 30/
1992, ja que els òrgans dels
ens locals no tenen superior
jeràrquic.

Tanmateix si s’afirma que
aquests actes posen fi a la via
administrativa, estem accep-
tant que contra ells es pot in-
terposar directament el recurs
contenciós administratiu, per
aplicació de l’article 25.1 de
la Llei reguladora de la juris-
dicció contenciosa administra-
tiva, cosa que no és certa.

Aquesta interpretació de què
aquests actes no posen fi a la
via administrativa, ve avalada
per les recents sentències de
la Secció 1a de la Sala conten-
ciosa administrativa del TSJ de
Catalunya, i d’altres Comuni-
tats Autònomes (per exemple
Sentència 1141/2000, de 16
d’octubre de 2000, Secció 1a
Sala contenciosa administrati-
va del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya).

2.2. Clàusula de recursos con-
tra la resolució del recurs obli-
gatori de reposició (al Jutjat
contenciós administratiu):

«Contra la present resolució,
que posa fi a la via administra-
tiva, procedeix interposar re-
curs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comp-
tar des del dia següent de la
seva notificació».

3. Actes administratius nor-
mals (la gran majoria) no refe-
rits a ingressos de dret públic.

3.1. Clàusula de recursos con-
tra l’acte originari:

«Contra la present resolució,
que posa fi a la via administra-
tiva, procedeix interposar re-
curs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de
la seva notificació.

Alternativament i de forma po-
testativa, es pot interposar re-
curs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent de la
seva notificació».

3.2. Clàusula de recursos con-
tra la resolució del recurs po-
testatiu de reposició.

«Contra la present resolució,
que posa fi a la via administra-
tiva, procedeix interposar re-

curs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de
la seva notificació».

4. Actes administratius que de
forma simultània concedeixen
llicències o autoritzacions de
qualsevol tipus i aproven el tri-
but o preu públic corresponent.

(ICIO, taxa per concessió de la
llicència, ocupació del domi-
ni públic, ...)

«Contra la present resolució,
en allò que es refereix a la con-
cessió de la llicència o autorit-
zació de ... que posa fi a la via
administrativa, procedeix inter-
posar recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent de la
seva notificació».

Contra la present resolució, en
allò que es refereix a la liquida-
ció de l’impost de ....o taxa....o
preu públic...., que no posa fi a
la via administrativa, procedeix
interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia se-
güent de la seva notificació».
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INTRODUCCIÓ

El projecte SIBOA, acrònim de
Sistema d’Informació de Base
Obert als Ajuntaments, es va
crear l’any 1999 com una eina
que posava a l’abast dels ajun-
taments un entorn de treball
en relació a les funcions de
gestió d’ingressos locals.

La característica principal
d’aquest entorn és que utilitza
la xarxa digital de comunica-
cions, internet, com a única
eina de treball. D’aquesta ma-
nera els usuaris autoritzats per
cada un dels ajuntaments no-
més necessiten disposar d’un
navegador i d’un accés a inter-
net per a poder fer ús dels di-
ferents serveis operatius.

Aquesta extremada simplicitat
esdevindrà un element fona-
mental en la seva ràpida im-
plantació, ja que el projecte
conjuga els tres principals
avantatges que busca tota or-
ganització: el tecnològic, l’eco-
nòmic i la seguretat. Efectiva-
ment, els ajuntaments van
descobrir que no necessitaven

realitzar cap manteniment o
desenvolupament d’aplicaci-
ons residents en la seva xarxa
local informàtica, ja que era
BASE qui realitzava la revisió i
ampliació del SIBOA en aten-
ció a les necessitats dels usua-
ris i al variable context legal.
També van observar una im-
portant rebaixa en la despesa
econòmica, en tant que ja no
calia mantenir llicències d’apli-
cacions externes, a la vegada
que el factor potència de xar-
xa o de PC’s havia perdut im-
portància davant el valor con-
nexió segura que ofereix BASE.
Finalment els ajuntaments van
esdevenir beneficiaris de la
directiva de seguretat que
BASE aplica al seu sistema d’in-
formació, que garanteix la in-
tegritat de les dades cedides, a
la vegada que es limitaven els
riscos en matèria de seguretat
al suprimir-se els intercanvis,
físics o digitals, de fitxers.

I què ofereix avui el SIBOA?.

Dintre del ventall de serveis
que ofereix, podem realitzar

una classificació estructurada
en dues vessants: informació i
activitat.

Informació: Qualsevol ajunta-
ment pot obtenir informació
del seu interès. Entre d’altres
hi ha operatives aquestes utili-
tats:

• Consultar la informació con-
tinguda als seus padrons d’IBI,
vehicles, taxes, ...(superfície
construïda i del sòl, valor ca-
dastral, potència del vehicle,
bonificacions, etc)

• Consultar l’estat segons la
Prefectura provincial de Tràn-
sit dels diferents vehicles ma-
triculats a cada municipi.

• Consultar l’estat dels rebuts
d’un determinat contribuent.

• Consultar l’estat d’un càrrec.

• Descàrrega de models d’Or-
denances fiscals adaptades a

les reformes legals i de models
de delegació de funcions.

• Descàrrega de legislació apli-
cable en la matèria d’ingres-
sos locals.

Tota aquesta informació pot
ser visualitzada o descarrega-
da al PC local i tractada amb
qualsevol aplicatiu ofimàtic de
tractament d’informació (word,
excel, access...).

Activitat: Qualsevol usuari
autoritzat pot realitzar diverses
actuacions que afecten a les
dades, residents a BASE, mo-
dificant-les on-line, de mane-
ra que un altre usuari del
SIBOA, un empleat de BASE o
qualsevol contribuent consta-
ta de forma automàtica el can-
vi realitzat. Aquestes són les
actuacions més significatives,
entre d’altres:

• Manteniment de tarifes i ti-
pus impositius (IBI, IAE, vehi-

E L  S I B O A :  L A  G E S T I Ó  D ’ I N G R E S S O S  L O C A L S  E N  U

À mbits

àmbi t  ECONÒMIC

  Manel Jardí Boquera
Cap de Gestió Tributària BASE-Gestió d’Ingressos Locals
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cles, impost increment valor
terrenys naturalesa urbana,
ICIO, aigua)

• Manteniment de bonificaci-
ons potestatives (IBI).

• Manteniment del calendari
del contribuent.

• Gestió i confecció dels seus
padrons de taxes, realitzant les
altes, baixes, modificacions,
revisió de tarifes, etc.

• Liquidar l’Impost d’incre-
ment del valor dels terrenys
urbans i l’Impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres.

• Gestionar el subministra-
ment d’aigua, i poder mante-
nir els abonats i gestionar les
lectures mitjançant el suport
d’un terminal làser de lectura
de consums que BASE posa a
disposició dels ajuntaments
que ho sol·licitin.

• Gestió del Cànon de l’Aigua,
mitjançant un mòdul que cal-
cula i confecciona totes les
declaracions que cal presen-
tar davant l’ACA.

• Modificar la domiciliació dels
rebuts dels seus contribuents.

LA IMPLANTACIÓ DEL
SIBOA

Per garantir una correcta im-
plantació del projecte es va
realitzar una redistribució
d’efectius humans que perme-
tessin una correcta atenció i
formació dels diferents usua-
ris. Per facilitar aquest objectiu
s’han implantat tres mecanis-
mes de comunicació entre
BASE i els usuaris del SIBOA:
La visita als ajuntaments, la
comunicació via e-mail i l’aten-
ció telefònica.

Fruit de tot això, avui per avui,
podem dir que el SIBOA ha

assolit plena implantació al
marc territorial d’abast, que era
la província de Tarragona, ja
que es troba operatiu en 180
municipis de la província, en-
tenent per això que si més no,
un usuari de l’ajuntament té
permís per accedir i aquest,
com a mínim té permís per ac-
cedir a una utilitat del SIBOA.

De la mateixa manera el vo-
lum d’usuaris ha experimen-
tat un extraordinari increment
(Vegeu la gràfica següent prou
significativa en aquesta matèria).

La manifestació més important
de la implantació del SIBOA
com a eina operativa de tre-
ball es comprova quan es ve-
rifica la seva utilització. A
aquest efecte es mostren les
següents dades relatives a l’ús
d’algunes de les seves utilitats:

• Municipis que liquiden plus-
vàlues mitjançant l’aplicatiu
SIBOA: 30

U N E N T O R N  W E B

• Municipis que gestionen
padrons de taxes mitjançant
SIBOA: 133

• Municipis que gestionen el
subministrament d’aigua mit-
jançant SIBOA: 92

• Lectors d’aigua en funcio-
nament: 21

Aquesta aposta tecnològica a
favor d’internet es veu acom-
panyada de dues línies de tre-
ball, conegudes com a PITEC i
ECA. El PITEC és un portal d’in-
ternet adreçat als contribuents,
que es pot consultar a l’adre-
ça www.base.es. Aquest por-
tal permet, entre d’altres
funcionalitats, la consulta dels
calendaris del contribuent i el
pagament per internet dels di-
ferents tributs posats al cobra-
ment. Finalment ECA és
l’entorn web de treball dels
empleats de BASE, que pro-
gressivament s’incorpora com
a eina de treball.
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NECESSITEM LA FORMACIÓ

La societat en què vivim es
caracteritza pels canvis conti-
nus. La velocitat amb què
aquests es produeixen és real-
ment sorprenent: l’avenç de les
tecnologies, les noves cultures
i maneres de viure, la molt
anomenada globalització...
Les administracions locals es-
tan immerses en aquests can-
vis i s’hi han de poder adaptar.
A més a més, cal que es mo-
dernitzin, que es facin més
competitives, que ofereixin
millors serveis i que gestionin
llurs recursos amb més efici-
ència i eficàcia.

La clau per tirar endavant per
aquesta línia no està en les
màquines, sinó en les perso-
nes. La qualitat dels serveis
que es presten als ciutadans
està condicionada pel nivell de
qualificació dels seus recursos
humans preparats per aconse-
guir uns objectius clars. La in-
clusió de noves tecnologies, la
modernització dels sistemes
de treball i comunicació, el
constant canvi en les necessi-

tats dels ciutadans, fan que la
formació dels empleats encar-
regats de formalitzar aquests
serveis jugui un paper essen-
cial. És aquí on la formació,
ningú no ho dubta, té un pa-
per molt rellevant.

LA FORMACIÓ COM A EINA
ESTRATÈGICA

La formació és un instrument
bàsic de la política de recur-
sos humans de les organitza-
cions. No és la solució a tots
els problemes, sinó una més
de les polítiques que pot aju-
dar a resoldre eficaçment pro-
blemes, que pot contribuir a
la transformació desitjada. La
formació és una eina que pot
ser molt útil per portar a terme
els programes de govern mu-
nicipals, tant en aquells aspec-
tes que suposin una millora
dels serveis de l’ajuntament,
com en aquells que suposin
la creació de nous serveis.

Però la formació aconseguirà
tenir aquests efectes, provocar
els canvis que les administra-

cions locals necessiten, només
quan aquesta formació s’inse-
reixi dins de l’estratègia de l’or-
ganització.

La formació només té sentit
quan es planteja com un ins-
trument al servei de l’Adminis-
tració local, per assolir
l’adequació entre cada profes-
sional i el lloc de treball que
ocupa o que pot ocupar, sen-
se que això suposi una con-
traposició entre els interessos
de les corporacions i els dels
empleats. La formació, en un
context organitzatiu, adquireix
una finalitat clara: millorar el
funcionament i els resultats de
l’organització, donar suport a
l’assoliment dels seus objec-
tius, i això a través de la millo-
ra de les competències dels
seus empleats.

La formació com a instrument
de millora de les competènci-
es de les persones en funció
dels objectius a assolir pot
operar en tres àmbits:

• Ajudar a la integració dels
nous membres.

• Ajudar a millorar els resultats
de les seves funcions actuals.

• Preparar els membres de l’or-
ganització per als canvis futurs.

PROPOSTA D’UN MODEL
FORMATIU

Evidentment, per aconseguir
que la formació sigui una eina
estratègica al servei de les ad-
ministracions locals, no serveix
únicament que els empleats
públics dels diversos ajunta-
ments o consells s’inscriguin
a ofertes formatives vàries. Cal
pensar en tres eixos.

Eix 1. Formació a partir de les
necessitats formatives i d’ob-
jectius de formació

La formació ha d’estar organit-
zada a partir de les necessitats
formatives dels empleats pú-
blics i això suposa un treball

LA F O R M A C I Ó  C O M A  E I N A  E S T R AT È G I C A  P E R  A  L

À mbits

  Montserrat Martínez Martínez
Responsable de la Unitat de Formació del Servei d’Assistència Municipal

àmb i t  de  GERENCIA
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previ a cada administració
concreta, dins de cada corpo-
ració, on s’identifiquin i diag-
nostiquin els problemes
presents i futurs que afecten
l’organització i als quals es pot
donar resposta total o parcial
mitjançant alguna activitat de
formació. I aquesta detecció
de necessitats ens ajudarà a
definir el perfil dels destinata-
ris i a delimitar l’enfocament
del contingut.

Els elements d’anàlisi per fer la
detecció de necessitats, poden
ser:

• Els problemes o disfuncions
de l’administració concreta,
totes les dificultats que impe-
deixen assolir els resultats pre-
vistos i que necessiten ser
solucionats: allò que es fa ma-
lament, els errors comesos, les
queixes dels ciutadans...

• Els projectes de canvi o no-
ves inversions: estratègies per
implantar nous programes,
desenvolupament d’activitats

futures, pròxims canvis orga-
nitzatius...

• L’evolució de les competèn-
cies professionals

• Els canvis en l’entorn: mo-
dificacions del marc jurídic,
respostes que s’han de donar a
les noves demandes de la
societat.

• Les possibilitats de promo-
ció i desenvolupament de les
carreres professionals.

Cal poder analitzar aquests
elements amb diverses fonts
d’informació: equips de go-
vern, caps dels serveis, emple-
ats, agents socials, caps de
recursos humans...I d’aquesta
manera es coneixeran previsi-
ons i terminis de canvis tecno-
lògics, reestructuracions de
departaments, processos de
selecció i promoció. És a par-
tir d’aquí que es podrà deter-
minar quines competències
són necessàries per assolir els
reptes, quines són potencial-

ment objecte d’una activitat
formativa, quines han d’adqui-
rir els empleats públics i plani-
ficar la formació.

Un cop identificades les neces-
sitats formatives, cal definir els
objectius concrets que es pre-
tendran assolir amb la forma-
ció, que no necessàriament ha
de passar sempre per l’assis-
tència a cursos. Hi ha altres
recursos, moltes vegades in-
terns, que poden solucionar
les necessitats.

Si l’anàlisi de les necessitats
formatives està ben feta, la for-
mació contribuirà a millorar
l’activitat de la corporació al-
hora que contribuirà a moti-
var les persones que
participen en els processos for-
matius i a millorar el seu des-
envolupament professional.
Els participants als programes
formatius els valoren si acon-
segueixen millorar la seva ac-
tivitat professional i si
contribueixen al seu desenvo-
lupament personal.

Eix 2 Gestió amb criteris de
qualitat

Evidentment, són necessaris
més elements per assolir l’èxit
en la formació. S’ha de gestio-
nar amb criteris de qualitat.

Podem concretar cinc aspec-
tes que semblen rellevants per-
què la gestió de la formació
pugui ser considerada de
qualitat.

El primer és l’atenció a l’alum-
ne. Una atenció personalitza-

da que pot tenir múltiples for-
mes des de la informació es-
crita al contacte telefònic,
passant per la resposta el més
immediata possible a qual-
sevol petició, demanda o
suggeriment.

Un altre aspecte molt impor-
tant és la selecció del profes-
sorat. El professorat és una
peça clau del procés formatiu,
i aquest ha de tenir un gran
coneixement, molt pràctic de
la matèria i una gran capacitat
per aconseguir que els seus
alumnes aprenguin. Hem de
pensar que els alumnes són
persones adultes que necessi-
ten trobar la utilitat del seu apre-
nentatge. L’adult en formació
es caracteritza per tenir uns
coneixements tècnics, una ex-
periència acumulada i unes
actituds determinades i, a més
a més, aquesta població, pel
fet de ser adulta, té unes carac-
terístiques molt específiques
(interessos, expectatives...).

L’adult en formació considera
en gran manera la utilitat im-
mediata del que aprèn, de
manera que entén la formació
com un procés mitjançant el
qual pot millorar la seva capa-
citat de resoldre problemes.
L’èxit de la formació és desen-
volupar les habilitats per apli-
car els conceptes o les
tècniques adquirides a la situ-
ació concreta.

Per tant, una orientació molt
important envers els profes-
sors és la d’aconseguir un equi-
libri en l’ensenyament de
continguts teòrics i pràctics.
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Molt lligat amb l’anterior as-
pecte és la metodologia forma-
tiva. En la majoria de les
activitats formatives s’utilitzen
uns mètodes on els professors
trameten molta informació i els
alumnes la reben de manera
passiva. Aquest model pot ser
útil per a determinats contin-
guts, però és evident que no
ho és per a la majoria. Hi ha uns
principis que són de màxima
importància per a la formació:

Si només escolto, puc oblidar.

Si també veig, puc recordar.

Si faig, comprendré i sabré.

És, doncs, molt important per
aconseguir que els alumnes
aprenguin, que la metodologia
sigui pràctica, dinàmica i inte-
ractiva, que els alumnes hagin
de “fer coses”, encara que en
moltes ocasions els suposi un
major esforç, però és evident
que l’aprenentatge sempre re-
quereix una activitat important
per part del que aprèn.

Un altre aspecte és la docu-
mentació que es prepara per a
les activitats formatives.
Aquesta ha de ser útil per a
l’alumne, ha de poder servir
com a recordatori, com a ma-
terial autoformatiu que permeti

a l’alumne fer consultes a pos-
teriori de l’activitiat formativa.

Per últim, s’han de tenir en
compte aspectes que podríem
considerar logístics com la pre-
paració de les aules, la dispo-
nibilitat dels mitjans didàctics,
l’elaboració de les carpetes...

Eix 3 Avaluació de la forma-
ció

L’avaluació de la formació es
pot realitzar amb diverses ac-
tuacions. Totes elles ens dona-
ran informació valuosa per
millorar tant la planificació del
curs com el seu contingut.

Una primera acció avaluado-
ra pot tenir lloc durant el trans-
curs de l’activitat formativa.
Quan ja s’han realitzat unes
quantes sessions de l’activitat
formativa podem obtenir infor-
mació aleatòria d’uns pocs
alumnes de com s’està desen-
volupant. Ens pot donar una
informació molt interessant
per reconduir aquells aspec-
tes del curs que no funcionin
correctament.

Les altres accions avaluadores
es poden encabir dins del
model d’avaluació que està
sent utilitzat per la majoria de
gestors de la formació, el de

Kirkpatrick. Aquest diferencia
quatre nivells.

El primer nivell és avaluar la
satisfacció dels participants.
Això es fa habitualment a tra-
vés de qüestionaris que els
alumnes omplen en finalitzar
el curs. Els alumnes valoren
aspectes com els continguts,
la metodologia utilitzada pel
professor, l’organització del
curs... També el professor, mit-
jançant un qüestionari, valora
diversos elements de l’acció
formativa com l’interès dels
alumnes, l’aplicació del dis-
seny formatiu, etc.

El segon nivell és comprovar
que s’ha produït l’aprenentat-
ge, és a dir, si s’han assolit els
objectius de l’acció formativa.
Aquesta avaluació, a banda
d’utilitzar estratègies d’avalu-
ació continua, es realitza a tra-
vés d’algun exercici al final.
Què es pretén? Sens dubte sa-
ber què han après els alum-
nes al llarg de l’acció
formativa. Aquesta informació
és molt necessària per al ges-
tor de formació perquè en fun-
ció d’aquesta, haurà de
modificar continguts, durada,
metodologia...

El tercer nivell és la transferèn-
cia al lloc de treball. Fins aquí
hem descrit estratègies d’ava-
luació molt centrades en la
gestió de la formació, ara ens
trobem amb una estratègia

centrada en el lloc de treball,
centrada en l’organització
concreta en què treballen els
alumnes. Es tracta de compro-
var quin és el grau d’aplicació
dels coneixements adquirits al
lloc de treball. Evidentment,
aquesta avaluació s’ha de fer
passat un temps de la finalit-
zació de l’acció formativa i
entren en escena actors ben
diferents: el cap, els companys,
etc. No es tracta només que el
propi alumne ens digui en
quin grau ha aplicat el que ha
après, sinó també que el seu
entorn, l’organització, avaluï
l’aplicabilitat.

El quart nivell és el de l’avalu-
ació de l’impacte de la forma-
ció en l’organització. Es tracta
de saber en quina mesura
s’han resolt aquells reptes que
ens vam plantejar quan vam
fer la detecció de necessitats.

Els diferents nivells descrits van
augmentant en complexitat i es
van fent més difícils de portar
a terme, però sembla evident
que és el camí a seguir per re-
alment assolir la gran finalitat
de la formació a les adminis-
tracions locals: millorar el seu
funcionament i els seus resul-
tats, afavorir l’adaptació al can-
vi i la transformació per la
millora, donant suport a l’as-
soliment dels objectius orga-
nitzacionals que són, ni més
ni menys, que prestar serveis
de millor qualitat.
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El dia 2 de desembre d’en-
guany es publica al DOGC el
Decret 287/2003, de 4 de no-
vembre, pel qual s’aprova el
Reglament parcial de la Llei 2/
2002, de 14 de març d’urba-
nisme, en virtut de l’habilita-
ció que conté la mateixa Llei
d’urbanisme.

La necessitat de desenvolupar
reglamentàriament i de forma
immediata determinats aspec-
tes de la Llei ha conduït a l’ela-
boració d’aquest Reglament,
que d’acord amb l’art. 1 té per
objecte el desplegament par-
cial de la Llei pel que fa al rè-
gim urbanístic del sòl, el
planejament i la gestió urba-
nística, els instruments de po-
lítica de sòl i habitatge, la
intervenció en l’ús del sòl i
l’edificació i la protecció de la
legalitat urbanística. A més a
més el Reglament regula ínte-
grament les entitats urbanísti-
ques col·laboradores, el seu
règim d’organització específic,
les seves funcions i atribuci-
ons, i els drets i deures dels
membres.

Des de la Unitat de Formació
del Servei d’Assistència Muni-
cipal de la Diputació de
Tarragona el proppassat 19 de
desembre es va organitzar una
jornada amb la finalitat de do-
nar a conèixer aquelles qües-
tions més novedoses de
l’esmentat Reglament de des-
plegament parcial.

En aquesta jornada presenta-
da per l’Il·lm. Sr. Joan Aregio
Navarro, president de la Dipu-
tació de Tarragona, intervenen
com a ponents el Sr. Joan Llort
Corbella, director general d’ur-
banisme de la Generalitat de
Catalunya; el Sr. Pere-Joan Tor-
rent i Ribert, cap dels serveis
jurídics de la Diputació de
Tarragona; el Sr. Enric Lambi-
es Ortín, director de coordina-
ció i recursos, sector
urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona i la Sra. Judith Gi-
freu Font, professora titular de
dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

El primer ponent, Sr. Joan Llort,
inicia la seva exposició expli-

cant breument les raons que
han motivat la publicació d’un
Reglament de desplegament
parcial per passar tot seguit a
analitzar els primers disset ar-
ticles de l’esmentat Reglament.

Dels diferents articles que ana-
litza, fa una especial referèn-
cia a l’art. 4, relatiu a la
participació ciutadana en el
procés de planejament i en els
Consells assessors urbanístics.
Aquest article garanteix des de
l’inici del procés, la definició
de les mesures precises en
defensa del dret d’iniciativa,
d’informació i de participació
dels ciutadans. El Sr. Llort in-
terpreta aquest article en el
sentit que no s’està parlant ex-
clusivament del compliment
reglat del procés de publica-
ció en el corresponent Diari
Oficial, sinó de quelcom més:
la previsió d’eines modernes

a l’abast de tothom que per-
meti tenir coneixement del pla-
nejament en cadascun dels
seus diferents moments de tra-
mitació.

Una altra qüestió important i
novedosa és la previsió a l’art.
5 del Reglament d’una segona
informació pública en la tra-
mitació del planejament, úni-
cament quan es produexin
canvis substancials, definint
clarament què ha d’entendre’s
per “canvis substancials”.

Destaca també una qüestió ja
prevista a la Llei i concretada
en l’art. 6 del Reglament con-
sistent en el fet que els acords
de suspensió dels articles 70 i
71 de la Llei ho són de llicèn-
cies i de procediments.

Respecte els convenis urbanís-
tics previstos a l’art. 8 del Re-

JO R N A D A S O B R E  E L  R E G L A M E N T  D E  D E S P L E G A M E N T  PA R C I A L
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  Eugènia Díez Rodríguez
Unitat d’Assistència General Desconcentrada. SAM
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glament, fa la puntualització
que han de formar part de la
documentació que se sotmet
a informació pública.

Els articles 9 i ss els analitza
més ràpidament, destacant per
exemple que els articles 9 i 10
del Reglament regulen amb
precisió el contingut dels
POUM pel que fa a les xarxes
bàsiques de serveis i el con-
tingut de la documentació
mediambiental; que l’art. 11
enumera la informació gràfica
que han de contenir les pro-
postes d’obres d’urbanització
bàsiques: sanejament, vials,
modelat dels terrenys destinats
a parcs i jardins públics etc;
que l’art. 12 fa referència als
projectes d’urbanització com-
plementaris; que el 13 fa una
enumeració de les determi-
nacions imperatives del plane-
jament sobre ordenació
detallada del sòl urbà i del sòl
urbanitzable i que els articles
14 i 16, referits respectivament
a reserves de sòl per a la cons-
trucció d’habitatges de protec-
ció pública i reserves de sòl
derivades de modificacions de
plans que comportin un incre-

ment de sostre o de densitat,
mereixerien una jornada dedi-
cada a ells exclusivament per
la seva gran importància.

La segona ponència la realitza
el Sr. Torrent, el qual insisteix
en la necessitat de publicació
del planejament ja que si no,
és com si no existís, amb les
conseqüències que aquesta
situació implica.

Una altra qüestió important
que analitza, és el fet de com
s’ha d’entendre l’expressió
“Administració actuant”, la
qual trobem en diferents arti-
cles de la Llei i del Reglament.

El ponent interpreta que quan
es parla d’Administració actu-
ant, es fa referència a l’Ajunta-
ment i que quan el legislador
parla d’ajuntament ha d’enten-
dre’s que fa referència al ple o
a l’alcalde segons el cas con-
cret i lligant-ho amb l’enume-
rat de competències de la Llei
de bases de règim local.

Dedica un moment d’atenció
a l’art. 198 de la Llei d’urba-
nisme quan diu: (...) si l’ajun-

tament no ho fa ho farà l’alcal-
de. Ell interpreta que en aquest
cas quan parla d’ajuntament
s’està referint concretament al
ple. El mateix passa amb l’art.
39 del Reglament parcial.

En relació a l’òrgan competent
per a la gestió urbanística, el
ponent entén que sempre ho
és l’alcalde si bé fa les següents
salvetats que requeriran acord
plenari:

• quan comporti expropiació i

• amb la creació de les entitats
urbanístiques col·laboradores
i l’aprovació dels seus estatuts.

Puntualitza també que fins que
no es produeixi la modifica-
ció de la Llei de la jurisdicció
contenciosa administrativa,
tots els recursos contra els ac-
tes administratius de gestió es
veuran davant la sala conten-
ciosa administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de
Catalunya.

El tercer ponent, el Sr. Enric
Lambies, dedica la seva expo-
sició a les entitats urbanísti-
ques col·laboradores, la
regulació íntegra de les quals
es troba en el Reglament par-
cial de la Llei d’urbanisme, que
deroga expressament l’Ordre

de 6 d’agost de 1982 per la
qual s’aprova la Instrucció que
regula aspectes orgànics i fun-
cionals del Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores.

La regulació concreta la trobem
en els articles 42 i ss del Regla-
ment parcial.

Les entitats urbanístiques col·-
laboradores són agrupacions
de particulars constituïdes per
l’exercici dels drets, pel com-
pliment dels deures i pel des-
envolupament de les funcions
que en l’ordenament jurídic
s’estableixen i es preveuen per
a l’execució del planejament
en un polígon d’actuació ur-
banística.

Les entitats urbanístiques col·-
laboradores són: les Juntes de
Compensació, les Associacions
administratives de cooperació i
les Juntes de conservació.

Una novetat és la possibilitat
de constituir entitats urbanísti-
ques de col·laboració amb
caràcter provisional.

Tota la seva exposició se cen-
tra en anar desgranant cadas-
cun dels articles del Reglament
destinats als diferents tipus
d’entitats urbanístiques col·-
laboradores, dedicant especi-
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al atenció al seu procediment
de constitució.

L’última ponència, a càrrec de
la Sra. Judith Gifreu se centra
en la regulació de la interven-
ció en l’ús del sòl, continguda
en el capítol VII del Reglament
parcial de la Llei d’urbanisme
i en la regulació de la protec-
ció de la legalitat urbanística
continguda en el capítol VIII de
l’esmentat reglament.

L’art. 77 del Reglament, que
desenvolupa l’art. 41 de la Llei,
determina la possibilitat, en sòl
urbà, que les obres d’edifica-
ció siguin simultànies a les d’ur-
banització o de reurbanització.
Recull els casos en què és pos-
sible l’atorgament de llicència
d’edificació abans que la
parcel·la obtingui la condició
de solar.

Respecte a la secció segona del
capítol VII, intitulada “Llicèn-
cia de parcel·lació” que conté
els articles 78 a 83, és impor-
tant destacar que ha de sotme-
tre’s a fiscalització prèvia
municipal tota divisió simultà-
nia o segregació successiva de
terrenys en un o més lots. Sen-
se aquesta fiscalització prèvia

es considerarà que hi ha ha-
gut parcel·lació urbanística.

El Reglament determina que
tota parcel·lació urbanística ha
de ser objecte de llicència prè-
via, si bé també recull dos ca-
sos en què no és necessari ni
l’esmentada llicència ni l’acord
d’innecessarietat. Són els següents:

• quan la segregació o divisió
es produeix per causa d’ex-
propiació forçosa d’acord
amb la legislació aplicable

• en un projecte de reparcel·-
lació, voluntària o no, definiti-
vament aprovat, per la
distribució equitativa dels be-
neficis i càrregues entre les
persones propietàries, en
execució del planejament ur-
banístic.

Qüestió diferent és la possibi-
litat d’adoptar, per l’òrgan mu-
nicipal competent, una
declaració d’innecessarietat de
la llicència de parcel·lació ur-
banística en aquells supòsits
en què no es produeix parcel·-
lació urbanística, bé perquè la
divisió o segregació de ter-
renys és conseqüència de
l’aplicació de la normativa

agrària o forestal o bé perquè
és conseqüència de la previ-
sió continguda en l’apartat se-
gon de l’art. 78 del Reglament.

El Reglament concreta també
la documentació que s’ha
d’acompanyar a les sol·licituds
de llicència de parcel·lació ur-
banística i els requisits per ator-
gar escriptures i per inscriure-les
al Registre de la propietat.

El tema del silenci administra-
tiu és problemàtic perquè es
produeix una contradicció
amb la regulació que sobre si-
lenci administratiu conté la Llei
30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

De la regulació continguda en
la Llei 30/92 es dedueix el ca-
ràcter estimatori del silenci. En
canvi, la legislació urbanística
parla en termes genèrics del
caràcter desestimatori del si-
lenci. En relació amb aquesta
qüestió, apunta que la juris-
prudència determina que la
legislació específica (urbanís-
tica) no pot preveure un supò-
sit genèric de silenci negatiu.

Per tant, el sentit del silenci
hauria de ser el positiu, si bé

si per silenci s’adquireixen
facultats en contra del plane-
jament, podem trobar la se-
güent forma de reacció: actes
nuls i la revisió d’ofici.

Respecte a la secció tercera del
capítol VII, intitulada “Cons-
truccions permeses en sòl no
urbanitzable”, el Reglament no
aporta massa informació res-
pecte a la regulació novedosa
ja introduïda per la Llei d’ur-
banisme. La ponent valora que
manca una major concreció
quant a reconstrucció i reha-
bilitació.

Respecte a la regulació del rè-
gim d’infraccions i sancions,
recorda que la remissió a la
normativa reguladora del pro-
cediment sancionador de la
Generalitat és la continguda en
el Decret 278/1993.

La ponent recomana separar
el procediment sancionador
del procediment de restaura-
ció ja que els terminis de pres-
cripció són diferents. No
obstant en supòsits molt greus
sí que és possible tramitar-los
conjuntament.

Per últim menciona que el Re-
glament conté una regulació
completa de la multa coercitiva.



saMrevista 20

L´ESCENARI

Si fem una ràpida ullada a
l´actualitat del sector turístic de
la Costa Daurada i analitzem
aquelles dificultats amb les que
ens trobem des del punt de
vista competitiu, observarem
que en el fons, aquesta realitat
no s´allunya massa de la situa-
ció que es dóna a d´altres des-
tinacions turístiques semblants
a les nostres.

D´altra banda resulta lògic
deduir que la indústria turísti-
ca incorpora unes caracterís-
tiques pròpies però també té
nombrosos trets comuns amb
d´altres sectors empresarials.
Trets que es posen de mani-
fest en la relació transversal que
l´economia i la globalització te-
nen en la gestió de les empreses.

Amb aquestes dues premisses
com a punt de partida, podrem
constatar que la nostra realitat
també és compartida per la
majoria dels sectors produc-
tius del nostre país.Així doncs,

les solucions a alguns dels in-
terrogants de la nostra demar-
cació passen, en gran mesura,
per l´intercanvi de coneixe-
ments i experiències entre uns
i altres.

També és lògic pensar que a
més, en el sector turístic tot està
inventat i que ben poc espai
queda per a la creativitat i les
noves propostes. Aquí és on
apareix allò que darrerament
tant els empresaris com
l´administració desitgem incor-
porar al nostre producte o ser-
vei. Allò que ens posicionarà
en el mercat turístic com a re-
ferent amb un alt component
qualitatiu: el valor afegit. I més
encara, l´alt valor afegit.

Però aquest concepte, tan de
moda actualment, s´ha d´aliar
amb un altre que ens assegu-
rarà que generacions futures
gaudiran del nostre llegat: la
sostenibilitat. En la majoria
dels casos, el valor afegit i la
sostenibilitat són el resultat del

treballs en Recerca, Desenvo-
lupament i Innovació (R+D+I)
portat a terme per les empre-
ses i les administracions que
inverteixen en aquests camps
del coneixement, perseguint
l´excel·lència dels seus pro-
ductes o serveis en termes de
competitivitat i productivitat
econòmica i social.

LA HISTÒRIA

Tradicionalment, sectors in-
dustrials del nostre país amb
un important pes econòmic i
una sòlida història tecnològi-
ca han anant configurant els
elements necessaris per tal
d´involucrar a l´Administració
amb l´objectiu d´obtenir, en
un determinat moment, el mà-
xim suport per tal que perme-
tés superar els seus problemes
productius. Aquesta acció
conjunta i organitzada ha com-
portat, que davant l´aparició
d´amenaces motivades per
l´evolució dels mercats, es
busquessin d´una manera efi-

caç, solucions que garantissin
la supervivència del sector.

Si aquesta realitat històrica la
comparem amb la del sector
turístic del nostre país, ens
adonem que hi ha grans dife-
rències; el nostre currículum
comença fa només mig segle,
i per tant, la nostra capacitat
negociadora com a “lobby”, el
nostre pes polític i fins i tot el
nostre tarannà respecte a
d´altres sectors empresarials
són diferents. Però malaurada-
ment, els problemes són els
mateixos i per tant, cal veure i
aprendre el camí que fa temps,
d´altres empresaris van iniciar
en la R+D i els resultats que a
mig i a llarg termini els han
proporcionant.

La R+D no és un concepte nou
en el món del turisme. Fa
temps que s´aplica i podem
trobar programes d´acció es-
pecífics des de l´any 1997
portats a terme per la Secreta-
ria d´Estat de Comerç i Turis-

À mbits

àmb i t  de  T U R I S M E

  Francesc Bueno Moro
Cap de Promoció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

RE C E R C A ,  D E S E N V O L U PA M E N T  I  I NNOVAC IÓ :  C L A U S  P E R  A  LA  C O M P
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P E T I T I V I TAT  D E  L A  CO S TA  DA U R A D A

me del govern central. Propos-
tes semblants amb la mateixa
orientació incorporen la Comu-
nitat Valènciana o la Universi-
tat de les Illes Balears, entre
d´altres. Pel que fa a l´àmbit
internacional podríem desta-
car, per la seva rigorositat i
notorietat, a l´Agència Francesa
de la Ingenieria Turística (AFIT) .

A Catalunya la cursa de la R+D
al sector turístic es concentra
en programes i àrees molt de-
terminades, aplicades bàsica-
ment a les noves tecnologies i a
l´elaboració d´estadístiques.Es
troba doncs a faltar una estra-
tègia de projecció clara de
l´Administració catalana en
matèria turística que es preo-
cupi per potenciar la R+DT
com un element clau pel nos-
tre sector.

EL NUS

Aquest podria ésser el punt de
partida per fer algunes consi-
deracions. En primer lloc, el
sector turístic hauria d´exigir la
mateixa consideració i dema-
nar a les administracions es-

caients un tractament sectori-
al particular que incorpori una
agència de Recerca, Desenvo-
lupament i Innovació Turística
(R+D+ IT)  per tal de superar
les dificultats que afecten al
turisme del nostre país. En se-
gon lloc, el sector turístic en
bloc hauria de liderar el pro-
jecte sense complexos; amb
una aportació al voltant del
12% del PIB català com un
dels sectors productius més
importants. I en tercer lloc, si
no comencem ara, estem per-
dent la cursa de la competiti-
vitat. En un context canviant
on apareixen nous intermedi-
aris turístics fins ara insospitats
-les companyies aèries de baix
cost- on els hàbits de compra
dels clients es modificaran en-
cara més per les noves tecno-
logies i on les estratègies
d´inversió dels grans grups tu-
rístics s´orientaran cap a paï-
sos que, a priori, ofereixen
millors condicions -els països
de l´Arc mediterrani i Carib-
resulta evident que s´imposa
la incorporació de la R+D+ I
per tal de donar suport i re-
llançar el nostre sector turístic

català i més concretament el
de la Costa Daurada.

EL DESENLLAÇ

Mentre això succeix, aquí ja
estem posant fil a l´agulla. En
el cas de la Costa Daurada, la
Unitat de Geografia de l´URV
de la mà del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona tre-
balla des de fa anys en la rea-
lització de projectes per al
disseny d´estratègies de des-
envolupament del turisme en
els municipis. En una línea si-
milar, porta a terme la seva tas-
ca de recerca, la Fundació
d´Estudis Turístics-Observato-
ri Costa Daurada, exemple de
cooperació entre associaci-
ons, institucions empresarials
i organismes públics.

L´empresari del sector turístic
de la Costa Daurada s´ha ca-
racteritzat els darrers anys per
la millora contínua dels seus
productes, les estratègies per
fidelitzar els seus clients, la
prospecció de nous mercats i
en definitiva, l´obsessió per
millorar el seu posicionament
en el context turístic internaci-

onal.  Caldria quantificar però,
el volum d´inversió en R+D
que es realitza en matèria tu-
rística a la nostra demarcació
tant per part del sector privat
com per part del sector públic,
per tal d´avaluar el seu grau
de compromís i obtenir un
mapa real de la situació.

Per finalitzar, hem deixat inten-
cionadament l´”alma-mater”
d´aqueste article on volia arri-
bar des d´un bon principi. Allò
que interrelaciona segons el
meu criteri, d´una forma clara,
entenedora i pràctica els ele-
ments que hem anat repassant,
la Recerca, el Desenvolupa-
ment, la Sostenibilitat i la Inno-
vació, i a  més a més, incorpora
l´alt valor afegit que tothom per-
segueix: és el projecte CISTO
(Centre d´Innovació i Sosteni-
bilitat en Turisme i Oci) de la
Costa Daurada. Caldria que
aquest projecte arranqués
amb prou força i prou recur-
sos d´una forma imminent.
Cal que ni l´Administració ni
els empresaris ens oblidem
d´ell i del que  pot representar
aquest projecte per al futur tu-
rístic de la Costa Daurada.
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LA  S I G N AT U R A  E L E C T R Ò N I C A

À mbits

àmb i t  JURÍDIC
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Secretari interventor del Servei d’Assistència Municipal

A) CONCEPTE

Què és la signatura electròni-
ca?

La signatura electrònica o di-
gital és un conjunt de dades
electròniques que identifiquen
una persona en concret. So-
len unir-se al document que
s’envia per mitjà telemàtic, com
si de la signatura tradicional i
manuscrita es tractés. D’aques-
ta forma el receptor del mis-
satge està segur de qui ha estat
l’emissor, així com que el mis-
satge no ha estat alterat o mo-
dificat.

La signatura electrònica pot
utilitzar-se en el sector privat,
per a contractació privada per
via electrònica, entre empresa
i consumidor (per exemple, la
compra d’unes localitats o un
llibre per Internet) i entre em-
preses (per exemple, realitzar
una comanda a un proveïdor)
o, fins i tot, entre els mateixos
consumidors finals (per exem-
ple, venda d’un vehicle de se-
gona mà, una col·lecció de
segells, etc.).

També ens serveix per a realit-
zar actuacions entre adminis-
tracions i amb l’Administració,
és a dir, serveix tant per a les
relacions entre els propis ens
públics que la formem com
per a les relacions del ciutadà
amb l’Administració (per exem-
ple, un tràmit tan simple com
la renovació del DNI, la sol·-
licitud de prestacions a la Se-
guretat Social o, fins i tot, la
presentació de la declaració de
la renda).

Com funciona la signatura
electrònica?

La signatura electrònica funci-
ona mitjançant l’encriptació o
xifrat de les dades que la com-
ponen, de forma que si no es
té la clau, el document es con-
verteix en il·legible.

Per a això és necessari comp-
tar amb un parell de claus: clau
privada i clau pública que es
corresponen de forma mate-
màtica. Posem un exemple,
escrivim un document i el sig-
nem amb la nostra clau priva-

da i l’enviem al nostre recep-
tor al qual prèviament li hau-
rem atorgat la nostra clau
pública, aquesta clau pública
és la que permet verificar la
procedència del missatge i que
veritablement ha sigut firmat
per nosaltres, que som els
únics posseïdors de la clau
privada).

Amb aquesta encriptació
s’aconsegueix que:

• La informació enviada sota
la signatura electrònica només
pugui ser llegida per la perso-
na autoritzada que posseeixi
la clau.

• Quedi acreditada la identi-
tat de qui signa el document
electrònicament.

En l’àmbit de les administraci-
ons locals és notable la seva
creixent incorporació en la re-
lació amb proveïdors, la con-
tractació administrativa, la
seva gestió interna, en la co-
municació amb els ciutadans
i en la comunicació amb al-

tres administracions. Vegeu
l’experiència de la plataforma
eaCat (extranet de les adminis-
tracions catalanes); les publi-
cacions al butlletí oficial de la
Generalitat (DOGC), les sol·-
licituds de subvencions o la
presentació de comptes a la
Sindicatura de Comptes, són
alguns exemples dels serveis
que ofereix. Els documents es
trameten amb signatura elec-
trònica a través del registre te-
lemàtic de la plataforma, de tal
manera que les trameses efec-
tuades per aquest mitjà tenen
la mateixa validesa jurídica que
les trameses efectuades en pa-
per.

B) RÈGIM JURÍDIC

Antecedents

Espanya és un estat pioner pel
que fa a la regulació de la sig-
natura electrònica. De fet, el
Reial Decret 14/1999, de 17
de setembre, sobre signatura
electrònica, va ser publicat
abans que la Directiva euro-
pea de 13 de desembre de
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1999, d’harmonització de la
signatura electrònica.

Les principals crítiques a
aquest Reial Decret Llei han
estat;

• Que sigui precisament un
Decret la norma que reguli la
signatura electrònica i que fóra
aprovat amb caràcter d’ur-
gència, i no una llei aprova-
da de forma consensuada i
debatuda.

• De contingut excessivament
tècnic i de difícil comprensió
per a persones no especialit-
zades en la matèria; així ma-
teix se centra massa en
aspectes administratius, dei-
xant un buit respecte al verita-
ble i quotidià ús de la signatura
per particulars.

• Falta de concreció respecte
als requisits necessaris per a la
prestació de serveis de certifi-
cació.

• La posició de preeminència
que s’atorga a les Administra-
cions Públiques.

Regulació actual

Llei 59/2003, de 19 de desem-
bre, de Signatura Electrònica
(BOE núm. 304, de
20.12.2003) ha estat elabora-
da pel Ministeri de Ciència i
Tecnologia, en estreta col·-
laboració amb els ministeris
d’Administracions Públiques,
Economia, Interior i Justícia.
Persegueix promoure un ús
més generalitzat de la signatu-
ra electrònica com a instru-
ment generador de confiança
en les comunicacions telemà-
tiques i com a dinamitzador de
l’Administració i comerç elec-
trònics. A més, vol proporcio-
nar seguretat als ciutadans i
empreses en la tramitació elec-
trònica de les seves gestions.

La nova signatura electrònica
aporta als procediments elec-
trònics les qualitats d’autenti-
citat, integritat i no repudi que
aquests requereixen per oferir
les garanties adequades a la
Xarxa.

La Llei recull l’experiència i els
avenços constatats en les pràc-

tiques sorgides de l’Adminis-
tració des de l’entrada en vi-
gor del Reial Decret-Llei de
Signatura Electrònica de 1999.

La norma introdueix, a més,
elements que contribuiran al
desenvolupament del comerç
electrònic i de l’Administració
electrònica, com la signatura
de les persones jurídiques, que
podrà ser utilitzada en múlti-
ples aplicacions, en especial
en processos automatitzats,
com la realització de coman-
des o l’emissió de factures, sal-
vaguardant-ne la seguretat
jurídica de l’entitat titular i dels
tercers que s’hi relacionen.

Compta amb major seguretat
jurídica per la incorporació de
referències a la Llei de protec-
ció de dades de caràcter per-
sonal i la regulació de la
validesa de la signatura elec-
trònica davant dels tribunals.

La Llei inclou aspectes nous
que contribuiran a incremen-
tar l’ús de la signatura electrò-
nica en el nostre país, com són:

1. S’ha revisat la terminologia
per facilitar la comprensió i
aclarir els conceptes contin-

guts. Per exemple, s’introdueix
la denominació de “signatura
electrònica reconeguda” per
identificar amb major claredat
la signatura electrònica que
compleix els requisits neces-
saris per a ser considerada
equivalent a la signatura ma-
nuscrita. Així mateix, s’intro-
dueixen els conceptes de data
electrònica i de declaració de
pràctiques de certificat.

2. Estableix el marc jurídic ne-
cessari per a desenvolupar en
un futur el Document Nacio-
nal d’Identitat electrònic, el
document que permetrà als
ciutadans identificar-se i firmar
documents en l’àmbit telemà-
tic, establint les bases per a la
generalització dels instruments
de signatura electrònica a Es-
panya, la posada en marxa de
les quals està prevista per als
primers mesos de 2004.

3. Regula l’emissió de certifi-
cats de persones jurídiques,
reconeixent que la signatura
electrònica, a diferència de la
signatura manuscrita, és sus-
ceptible d’integrar-se en pro-
cediments automatitzats, sense
intervenció directa d’una per-
sona física. Aquest nou tipus
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CONCLUSIONS

La signatura electrònica és un instrument que ja està funcionant
en la vida real. Per exemple, l’Agència Tributària, per poder
realitzar la declaració de la renda a través d’Internet, exigeix
una signatura electrònica.

La incorporació de les tecnologies de signatura electrònica per-
metrà sol·licitar i finalitzar els tràmits a través d’Internet, amb
l’Administració i amb les empreses.

En definitiva, la signatura electrònica és un instrument d’immi-
nent implantació en els sectors públic i privat com a mètode de
comunicació segura de qualsevol tipus de documents, tota ve-
gada que restringeix el seu accés no autoritzat, identifica el seu
signant i impedeix l’alteració del seu contingut i el no repudi
entre les parts, atès que es garanteix que el signant o les parts
signants són els qui diuen ser. Cap d’ells pot negar haver firmat,
enviat o rebut el document.

de certificat permetrà estendre
l’ús de la signatura electrònica
a les empreses, especialment
a les pymes.

4. Crea un nou servei de difu-
sió d’informació sobre els
prestadors de serveis de certi-
ficat que operen al mercat.
Aquest servei inclourà la iden-
tificació i dades que permeten
establir comunicació amb el
prestador, inclosos el nom de
domini d’Internet, les dades
per a l’atenció al públic i les
característiques dels serveis
que presten.

5. Promou l’autoregulació de
la indústria, modificant el con-
cepte de “certificat” de presta-
dors de serveis de certificat, per
atorgar major llibertat i prota-
gonisme al sector privat. Amb
aquesta reforma, es facilita
l’obtenció de segells de quali-
tat que enforteixin la confian-
ça dels consumidors i usuaris
en els sistemes de signatura
electrònica.

6. Estableix una garantia eco-
nòmica per part dels presta-
dors de serveis de certificat de
3 milions d’euros, de manera
que aquestes empreses pu-

guin respondre davant dels
usuaris amb garanties suficients.

Les primeres crítiques a la Llei
insinuen la falta de respecte a
la lliure competència en la
prestació de serveis de certifi-
cat i la manca de desenvolupa-
ment d’estàndards europeus,
crítiques al propi procés de la
sol·licitud de signatura ja qu
no queda plenament garantit
el no repudi a tota signatura
reconeguda, de tal forma que
els ciutadans es poden trobar
que una administració públi-
ca els negui, unilateralment, la
validesa d’un certificat recone-
gut que ja han pagat, en ha-
ver-hi només dos certificats
genèrics: el DNI electrònic,
l’únic d’acceptació obligatori,
i el de la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre.

També se li critica que, “com
de costum”, s’aprofités l’apro-
vació de la nova Llei per a
modificar-ne una de precedent,
com ha estat l’esmena a la LSSI.

Respecte a les entitats de certi-
ficat, es critica la falta de trans-
parència cap als ciutadans
respecte el seu procediment.
Primerament, davant del des-

coneixement de qui pot realit-
zar aquests serveis, quins re-
quisits han de complir, si estan
o no acreditats, en quina me-
sura l’acreditació influeix en la
prestació del servei i les respon-

sabilitats que comporta, etc; i
en segon lloc, la falta d’infor-
mació que existeix sobre els
serveis que s’ofereixen, els seus
preus, la seva utilitat real i el pro-
cediment per a portar-los a terme.
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Al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya (DOGC) del
dia 2 de desembre de 2003,
es va publicar el Decret 287/
2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament
parcial de la Llei 2/2002, de
14 de març, d’urbanisme de
la Generalitat.

Llegint l’exposició de motius
del Decret, es pot veure que
es diu que “l’actual dispersió
normativa que es va fer evi-
dent al Decret 166/2002, d’11
de juny, fa aconsellable l’ela-
boració d’un únic text regla-
mentari de la Llei d’urbanisme”.

En altres paràgrafs es parla del
desplegament reglamentari i/o
desenvolupament reglamenta-
ri, dues expressions que sem-
bla que tenen una única
finalitat: dictar normes com-
plementàries sobre matèries
que ja figuren regulades a la
Llei 2/2002.

Aquest desplegament i/o des-
envolupament es fa, segons
sembla, d’una manera diferent
al sistema tradicional d’enume-
rar un seguit d’articles i dotar-
los d’un contingut normatiu.
Diu l’exposició de motius que
“ amb la finalitat d’evitar la re-
petició dels preceptes legals
(de la Llei), aquest Reglament
precisa els articles concrets de
la Llei objecte de desenvolu-
pament”. Així, a l’examinar els
articles del Reglament s’obser-
va que es fa una referència, en
primer lloc, als articles afectats
de la Llei 2/2002.

En un intent de fer més fàcil
l’examen i, si escau, l’aplicació
dels preceptes d’ambdós tex-
tos legals, hem fet un breu qua-
dre-resum que recull els articles
corresponents del Reglament
recentment aprovat, les matèri-
es a les quals es refereixen i els
articles de la Llei 2/2002 que el
propi Reglament declara afectats.

NOTES SOBRE EL  REGLAMENT PARC IAL DE LA L LE I  2/2002,
D’U R B A N I S M E  D E  L A  G E N E R A L I TAT ,  A P R O VAT  P E R  D E C R E T

287/2003

C ol·laboracions

àmbi t  URBANISME

  Juan L. de Lama Iglesias
Cap de Servei d’Administració Local Departament de Governació
Generalitat de Catalunya

TAULA DE REFERÈNCIA ALS ARTICLES DE LA LLEI

Títol de l’article Articles afectats de la
LLei 2/2002

1 Objecte del Reglament.
2 Ponderació dels components de

l’aprofitament urbanístic. 36-37
3 Convocatòria d’informació pública 48,1-49-50,1-54,1-

en els procediments urbanístics. 81,2-82,2-83,4-
107,a)-113,2,c)-131-

135,1-136,4-150,2,b)-
154-166,1

4 Participació ciutadana en el procés 8-59,3,a)
de planejament. Consells assessors
urbanístics.

5 Segona informació pública en la 83-93,3
tramitació del planejament

6 Suspensió atorgament llicències i 70 i 71
de procediment.

7 Format de la documentació per 83 i 101,1
l’aprovació definitiva i el contingut
de l’edicte de publicació de l’acord.

8 Convenis urbanístics. 98.4
9 Documentació dels plans d’ordenació 59.1,b)

urbanística sobre el traçat de xarxes
bàsiques dels serveis que estableix.

10 Documentació mediambiental. 59.1,f)-59.3,b)-66.1,h)
11 Obres d’urbanització bàsiques. 45.1,b)-58.3,b) i 7c)-

65.2,f)-66.1,b) i e)-i 68.7
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12 Projectes d’urbanització 58.3,b) i 5 i 87.6 i 8
complementaris.

13 Determinacions imperatives del 58.3,a)-65.2,b) c) i
planejament sobre ordenació d)-68.7
detallada del sòl urbà i sòl urbanitzable.

14 Reserves de sòl per a la construcció 57.3-60.10-
d’habitatges de protecció pública. 120.1,h) i 156.2

15 Compliment de les reserves de sòl 35.5-65.3
urbanitzable delimitat.

16 Reserves de sòl derivades de 36.1-43.1-45.1,a)
modificacions de plans que comportin 58.1,f)-65.3 i 4-
un increment del sostre o de densitat. 94.1 i 2

17 Desenvolupament per subsectors. 91
18 Auditories urbanístiques. 14.5
19 Administració actuant. 22 i 23
20 Equilibri de beneficis i càrregues 112.4,b)

entre polígons d’actuació urbanística
21 Denegació de la proposta de conveni 132

en la modalitat de compensació per
concertació del sistema de reparcel·lació.

22 Participació dels béns de domini 120.4 i 5
públic en el repartiment de beneficis i
càrregues de la reparcel·lació.

23 Supòsits d’exclusió en la reparcel·lació. 120
24 Consideració d’adjudicataris i 114.4 i 120.2

innecesarietat de nova adjudicació.
25 Determinacions i criteris per a 120.1

l’adjudicació de finques.
26 Participació de les persones 116.2-124.4-130.6-

propietàries en les modalitats 131-135.2
del sistema de reparcel·lació.

27 Expropiació de finques en 116.2-124.4-130.6-
la reparcel·lació. 131-135.2

28 Cessió de terrenys en pagament de 116.1-131 i 135.1
despeses d’urbanització.

29 Cessió de sòl amb aprofitament 43-45.1,a) i 2
urbanístic.

30 Sòl amb destinació a habitatge de 57.3-120.1,h)
protecció pública.

31 Necessitat de la reparcel·lació per 118.1
repartir equitativament els beneficis
i les càrregues de l’ordenació urbanística.

32 Reparcel·lació voluntària. 118.4-124.2,b)
33 Reparcel·lació econòmica. 118.4
34 Regularització de finques. 118.4
35 Reparcel·lació que afecta un únic 118.4

propietari o una comunitat de béns.
36 Redistribució d’edificacions en règim 120.3

de propietat horitzontal. Determinacions
del projecte de reparcel·lació per a la
constatació del règim de propietat horitzontal.

37 Càrregues imputables a les persones 120.1,f)
propietàries.

38 Declaració d’un àmbit com a sector 136 a 139
d’urbanització prioritària.

39 Efectes de l’incompliment de les 138-140-141-143.1
obligacions d’urbanitzar i d’edificar. 144 i 145.

40 Pròrroga del termini per executar 142
les obres d’urbanització bàsica.

41 Procediment d’ocupació directa. 150
42 Entitats urbanístiques col·laboradores. 117.1-124.1-125-

Normativa aplicable. 133.2 i D.F. 4.2
43 Naturalesa jurídica de les entitats 117.1.2 i 3

urbanístiques col·laboradores.
44 Funcions de les entitats urbanístiques 117.1.3 i 4-125-

col·laboradores. 126-133.2 i D.F. 4.2
45 Drets dels membres de les Entitats. D.F. 4.2
46 Deures dels membres de les Entitats. D.F. 4.2
47 Projecte i tramitació dels Estatuts i, 113-115-117.4-124

si escau, de les bases d’actuació 129-130-134-178
de les entitats urbanístiques
col·laboradores.

48 Constitució de les Entitats 113.4-116.2
urbanístiques col·laboradores.

49 Tramitació simultània dels estatuts i 83.9 i 113
bases d’actuació i constitució de les
entitats urbanístiques col·laboradores.

50 Acords de les entitats urbanístiques 117.1 i D.F. 4.2
col·laboradores.

51 Notificació dels acords de les 117.2 - D.F. 4.2
entitats urbanístiques col·laboradores.
Atorgament d’actes.

52 Transmissió de la condició de membre 125.2
de l’entitat urbanística col·laboradora.
Certificació sobre l’estat de deutes.

53 Incompliment d’obligacions i via de 127
constrenyiment. Expropiació.

54 Dissolució de les entitats 125.3-D.F. 4.2
urbanístiques col·laboradores.

55 Les entitats urbanístiques 114-117.3-124.3-
col·laboradores provisionals. 129-132.3- D.F. 4.2

56 Estatuts de les Juntes de compensació. 117.1-124-129-
D.F. 4.2

57 Bases d’actuació de les Juntes 113.1,b)-116.2-
de compensació. 120.1,a), b)

58 Obligació de conservació i 124.1. i 2-129
manteniment de les obres d’urbanització
i dels serveis per les Juntes de
compensació i per les persones
 propietàries no organitzades en Junta.

59 Associacions administratives de 117.1-133.2-
cooperació. Estatuts. D.F. 4.2
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89 Reconstrucció i rehabilitació del 50
patrimoni rural.

90 Projectes de noves construccions en 49 i 50
sòl urbanitzable que preveu l’article
49 de la Llei d’urbanisme. Tramitació
que preveu l’article 50 de la Llei d’urbanisme.

91 Edificacions preexistents en sòl no 47
urbanitzable per a usos d’explotació agrària o
de recursos naturals. Actuacions no admeses
en sòl no urbanitzable.

92 Règim dels usos i obres provisionals. 53-54-102.3
93 Reajustament d’alineacions i rasants. 180.4
94 Concreció de l’ordenació de volums. 58.3,a)-65.2,d)-

180.5
95 Infraccions per manca de títol 179-204 a 207

administratiu habilitat.
96 Actuacions realitzades a l’empara de 218

de llicència o d’ordre d’execució.
97 Tipus de procediments. 191-192-197-198
98 Disposicions comuns a tots els 191-192-195

procediments de protecció de la
legalitat urbanística.

99 Procediment sancionador urbanístic ordinari. 192
100 Procediment sancionador 192

urbanístic abreujat. 192
101 Procediment de suspensió d’obres 191.2-197-198-

i actuacions en curs, i adopció 217.1
de mesures de reposició.

102 Procediment de restauració de la 192.2-197.2 in fine.
realitat física alterada i de l’ordre
jurídic vulnerat, quan les obres
ja s’han executat.

103 Procediment de rescabalament 191.2
104 Intervenció del Departament de Política 192.3-197.3

Territorial i Obres Públiques en matèria
de protecció de la legalitat.

105 Legalització efectiva. 208
106 Restauració voluntària de la realitat física 209

alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
107 Execució de les resolucions administratives 217

en matèria d’urbanisme. Multes coercitives
108 Execució de les sancions urbanístiques. 211 i 212
109 Concurrència amb il·lícit penal. 191-192
110 Circumstàncies que modulen la 208-209-

responsabilitat en les infraccions 211.4-212
urbanístiques.

111 Persones responsables als efectes 213
del règim sancionador.

112 Col·laboracions entre administracions 193.2
en la inspecció urbanística.

113 Informes que resulten de la informació 193.2 i 3
urbanística.

60 Supòsits de constitució obligatòria 44.1,f)-116.5-125
de la Junta de conservació.

61 Supòsits de constitució voluntària 44.1,f)-125
de la Junta de conservació.

62 Juntes de conservació. Estatuts. 117.1-D.F. 4.2
63 Actes inscribibles. 113-117.1-124.2,b)

D.F. 4.2
64 Documents que cal arxivar. 117.1-113.1,d)-

132.3- D.F. 4.2
65 Funció qualificadora. 117.1
66 Esmena de defectes. 117.1
67 Inscripció d’actes. 117.1
68 Llibres de Registre. 117.1
69 Contractació d’obres d’urbanització. 127.1-133.1
70 Recepció d’obres d’urbanització. 125.3,b) i 4
71 Delimitació d’àrees. 164.1,2,3,4 i 5-165-166
72 Exercici dels drets de tempteig 164.6 i 7

i retracte.
73 Delimitació d’àmbits subjectes a 167-170.2

l’obligació d’edificar.
74 Registre municipal de solars 169.1 i 2-189.3 i 5

sense edificar.
75 Procediment per a la declaració 169.3-170.1

d’incompliment d’obligacions
d’edificar.

76 Efectes de la inscripció d’una finca 104.1.e) segon-
en el Registre municipal de solars 116.4-171-172-173-
sense edificar. 174-175-176

77 Simultaneïtat de les obres d’urbanització 41
i les d’edificació.

78 Exigència de llicència de parcel·lació 183-184
79 Llicència de parcel·lació: documents 183.1

i atorgament.
80 Sol·licitud de declaració d’innecesarietat 183.1

de la llicència de parcel·lació urbanística
81 Requisits per atorgar escriptures i per 185

inscriure-les al Registre de la propietat.
82 Presumpció de parcel·lació urbanística 186
83 Manda d’acreditació documental davant 185

el Registre de la propietat de l’atorgament
de la llicència de parcel·lació o de
la seva innecessarietat.

84 Construccions pròpies d’una activitat 47.6,a)
agrària.

85 Actuacions específiques d’interès 48
públic en sòl no urbanitzable.

86 Construccions per a la prestació de 47.6.c)
serveis de la xarxa viària.

87 Habitatges familiars i de treballadors 49
relacionats amb l’explotació rústica
dels terrenys.

88 Establiments de turisme rural. 47.3 i 6.e)
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INTRODUCCIÓ

El meandre que forma el riu
Ebre al seu pas per Flix és, amb
tota seguretat, un dels més es-
pectaculars dels existents en
els grans rius de la Península
Ibèrica. És “l’abraç de l’Ebre”
com deia l’escriptor riberenc
Carmel Biarnés.

Aquest pronunciat revolt dóna
el nom a la vila de Flix (que ve
del llatí “flexus” = flexió) i ha
estat la seva raó de ser en el
decurs de la història. L’estat de
degradació que presenta actu-
alment és fruit, en part, de la
gestió hidrològica de l’embas-
sament que hi ha a la seva en-
trada, així com d’anys de
“viure d’esquena al riu”. La
presa de consciència per part
de la població va generar, du-
rant els treballs de redacció de
l’Agenda 21 local de Flix, un
ampli debat amb propostes
per a la seva regeneració, que
s’han concretat en l’elabora-

ció del “Projecte d’actuació
global al meandre del riu Ebre
a Flix” a petició de l’Ajunta-
ment de Flix i amb el cofinan-
çament de la Diputació de
Tarragona.

La recuperació del meandre,
a banda de proposar un règim
hídric adequat, també se cen-
tra en la seva consideració
com un recurs turístic i peda-
gògic d’enorme potencial, tant
pels seu valors naturals com
per la possibilitat de crear-hi
itineraris d’interpretació inte-
gral del paisatge (és a dir, del
patrimoni cultural i natural) i
d’educació ambiental. Així, es
preveu la creació d’itineraris
que passarien per diferents
restes d’arqueologia industri-
al -com l’antiga resclosa o l’an-
tiga teuleria-, per restes
arqueològiques de gran relleu
-com l’antiga pedrera o el po-
blat ibèric dels Castellons-, per
espais d’interès natural... Tot

àmb i t  de  MEDI AMB
E L  P R O J E C T E  M E D I A M B I E N TA L  D ’A C T U A C I Ó  G L O B A L  A L  M E A N D R E

C ol·laboracions

  Pere Josep Jiménez Mur
Enginyer Tècnic Químic i Consultor Ambiental

D’ENÇÀ LA CONSTRUCCIÓ DE L’EMBASSAMENT DE FLIX, UN TRAM

DEL RIU EBRE DE MÉS DE CINC QUILÒMETRES, QUE FORMA

UN ESPECTACULAR MEANDRE, RESTA GAIREBÉ SENSE CIRCULACIÓ

D’AIGUA LA MAJOR PART DE L’ANY. ELS PROBLEMES DERIVATS

D’AQUESTA ALTERACIÓ EN LA HIDROLOGIA, LA PRESSIÓ

URBANÍSTICA I LES CONSEQÜÈNCIES DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL

I URBANA AL SEU ENTORN, HAN ORIGINAT LA DEGRADACIÓ

DELS SEUS VALORS ECOLÒGICS. EL COMPLEX PROBLEMA QUE

L’AFECTA S’ABORDA EN EL PROJECTE AMBIENTAL INNOVADOR I
SOSTENIBLE PROJECTE D’ACTUACIÓ GLOBAL AL MEANDRE DE

FLIX, TOT PROPOSANT SOLUCIONS I POTENCIANT, ALHORA,
ELS SEUS VALORS CULTURALS, HISTÒRICS I PAISATGÍSTICS.
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I ENT
 D E  F L I X  ( R I B E R A  D ’ E B R E )

emmarcat, al llarg del seu re-
corregut, per un atractiu pai-
satgístic insòlit i emblemàtic, i
garantint el respecte que ha de
tenir una zona que està decla-
rada, en bona part, Reserva
Natural de Fauna Salvatge i que
és un dels símbols d’identitat
d’aquesta població riberenca.

UNA BREU INTRODUCCIÓ
HISTÒRICA

Aquesta configuració del curs
del riu, fruit de les característi-
ques geològiques del terreny,
ha estat determinant en la hu-
manització d’aquest territori.
Els assentaments ibèrics a l’en-
torn d’aquest revolt són una
mostra del valor estratègic
d’aquest tram de riu. La seva
part interior, i en concret la part
més estreta i elevada, ha estat
seu de diferents fortificacions
al llarg de la història, de les
quals cal fer especial esment
del “castell vell”, d’origen àrab
i del qual actualment només
en queden restes de les seves
muralles exteriors. Al turó si-
tuat a la seva part més àmplia

es troben les restes del que es
coneix com “castell nou”,
construït durant les guerres
carlines.

Així, el nucli de la població de
Flix va créixer a partir de l’an-
tic castell vell, a la part més
estreta del meandre, mentre
que les zones d’urbanització
més recent s’estenen en direc-
ció al castell nou i fins a la vora
del riu. La major part de la gran
extensió de terreny del mean-
dre resta sense urbanitzar i s’hi
mantenen zones de conreu
d’oliveres, ametllers, vinya i
horta que formen un ric mo-
saic natural i paisatgístic.

La terminologia popular tam-
bé està estretament lligada a
aquesta peculiar conformació
del riu; així, s’anomena com a
“riu de dalt” el tram situat
abans de donar la volta al me-
andre i com a “riu de baix” un
cop ha girat i s’enfila en direc-
ció a Ascó. Per creuar aquests
“dos rius” hi havia sengles pas-
sos de barca; actualment no-
més existeix el del riu de baix,

que és un dels símbols
d’aquesta població ebrenca.

L’aprofitament del riu com a
recurs ha estat també l’objec-
tiu de les diferents civilitzaci-
ons. D’entre elles, cal destacar
l’àrab, que potencià l’extensió
de regadius i la construcció
d’un gran assut que creuava
en diagonal acabant en una
sínia i una gran roda de 12 m
de diàmetre que abastia els
regadius i la població. La pre-
sència d’aquesta antiga cons-
trucció fou aprofitada a finals
del segle XIX per l’empresa
química Electroquímica de Flix
per ubicar-se a la seva vora i
aprofitar el salt d’aigua per produir
l’electricitat que necessitava.

Al marge dret de l’assut, i per
tal que les embarcacions (lla-
üts) poguessin salvar el desni-
vell, durant el segle XIX es va
construir un canal de navega-
ció i una resclosa que s’om-
plia i buidava, permetent la
pujada o baixada dels llaüts.
D’aquest sistema encara es
conserva el “calaix” de formi-
gó que tenia la comporta de la
resclosa.

Posteriorment, durant la sego-
na República, es van iniciar les
obres de construcció d’un
pont que permetria el pas en
direcció a Lleida sense haver
d’utilitzar el Pas de Barca del
riu de Dalt. D’aquestes obres,
abandonades amb l’esclat de
la Guerra civil, en queden en-

cara les restes de les pilastres
al marge dret i al centre. Tan-
mateix, l’espigó existent al
marge esquerre recobreix l’es-
tructura de les pilastres i arca-
des construïdes aleshores al
marge esquerre.

LA CONSTRUCCIÓ DE LA
PRESA I L’ALTERACIÓ DEL
RÈGIM HÍDRIC

La construcció, l’any 1948, de
l’actual presa-pont va signifi-
car el canvi més important en
la hidrologia d’aquest tram de
riu. A diferència dels grans
embassaments posteriors, la
presa de Flix funciona com un
assut de grans dimensions que
eleva el nivell de l’aigua. La
central hidroelèctrica no se si-
tua als seus peus, sinó després
que el riu hagi donat tota la
volta pel meandre -és a dir, a
la part oposada de la presa i a
la part més estreta del mean-
dre-. L’aigua es condueix mit-
jançant un túnel que perfora
l’istme del meandre, establint-
se, d’aquesta manera, un “by-
pass” del règim natural del riu.
Paral·lelament al túnel de pres-
sió que abasteix la central, se’n
va construir un altre amb un
sistema de comportes que per-
metia mantenir la navegació
fluvial, aleshores encara en ús.

El “bypass” abans esmentat fa
que un tram de riu de més de
cinc quilòmetres resti al mar-
ge de la dinàmica que li seria
pròpia o, fins i tot, de la que
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tindria si la central hidroelèc-
trica aboqués directament a
peus de la presa (en aquest cas,
seria una dinàmica lògicament
transformada, però de ben se-
gur molt millor que l’actual).
L’alteració del règim hídric es
va accentuar amb la construc-
ció aigües amunt dels embas-
saments de Mequinensa i
Riba-roja d’Ebre. Així, el cabal
que baixa de riu amunt (el que
deixa anar l’embassament de
Riba-roja d’Ebre), s’ajusta a les
necessitats hidroelèctriques i a
l’alçada de Flix hi arriba no-
més el cabal necessari per
abastar la seva central hidroe-
lèctrica (a excepció, lògica-
ment, de moments
d’avingudes o pluges fortes en
la conca de l’Ebre).

A la pràctica, això es tradueix
que al meandre només hi arri-
ba l’aigua que es perd per les
comportes de la presa (de l’or-
dre de 2-4 m3/sg) i les aigües
depurades de l’estació depu-
radora d’aigües residuals
(0,013 m3/sg), situada al ma-
teix meandre. Per tant, el rè-
gim està determinat per uns
estiatges accentuats i unes ri-
uades atenuades. D’altra ban-
da, la poca diferència de cota
del terreny existent entre els
peus de la presa i la sortida de
la central hidroelèctrica fan
que la làmina d’aigua quedi
estancada o que fins i tot bona
part del meandre s’ompli pel
reflux de l’aigua -aigües
amunt- que surt per la hidroe-
lèctrica.

tres imatges de l’evolució del meandre abans i després de la construcció de la

presa de Flix

UN COMPROMÍS DE
SOLUCIÓ PER A UN
PROBLEMA COMPLEX

L’alteració del règim hídric al
meandre de Flix ha estat deter-
minant per explicar bona part
dels problemes que actual-
ment l’afecten: manca de ca-
bal, aportació de nutrients en
un tram estancat, proliferació
de vegetació aquàtica, prolife-
ració d’espècies exòtiques
(musclo zebra), erosió per can-
vis en la dinàmica fluvial, crei-
xement de vegetació de ribera
a la llera... A més, cal afegir-hi
altres impactes conseqüència
de l’activitat humana: els an-
tics dipòsits de residus indus-
trials, els dipòsits de l’antic
abocador de residus sòlids
urbans, la degradació d’alguns
trams per antigues activitats
extractives, l’alteració dels
marges en la zona urbanitza-
da, restes d’antigues infraes-
tructures a la llera, impacte
d’activitats de lleure (pesca es-
portiva, navegació...), impacte
de l’efluent de l’estació depura-
dora d’aigües residuals urbanes...

Pels motius exposats, així com
per la voluntat de tornar a viu-
re “de cara al riu”, l’Ajuntament
de Flix va demanar l’ajut de la
Diputació de Tarragona per a
la redacció del projecte esmen-
tat, amb l’objectiu d’obtenir
una descripció acurada de les
seves característiques, una di-
agnosi dels diferents proble-
mes i disposar també d’un
llistat de projectes i propostes
d’actuacions a desenvolupar.
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Així, la redacció del projecte
s’acull a l’assistència tècnica
de la Diputació per a la redac-
ció de projectes mediambien-
tals innovadors i sostenibles i
és una demanda sorgida dels
plans d’acció local cap a la
sostenibilitat de l’Agenda 21
local de Flix.

El projecte respon a dos ob-
jectius prioritaris: primera-
ment, aportar propostes per a
resoldre el règim hídric del riu
Ebre pel meandre i, en segon
lloc, elaborar propostes que
comportin la regeneració de la
façana fluvial, amb la restau-
ració de les zones afectades,
l’ordenació dels usos actuals i
la seva potenciació amb itine-
raris lúdics i interpretatius.
Aquestes propostes hauran de
servir per presentar-les en un
futur proper a un projecte LIFE
de la Unió Europea.

ALGUNES PROPOSTES DE
GESTIÓ

Dels treballs descriptius i de la
diagnosi de la situació actual
del meandre se’n deriven un
seguit de projectes que abas-
ten diferents àmbits temàtics.
D’entre ells podem destacar:

Establiment d’un règim hídric
suficient per a mantenir una
dinàmica fluvial que no afavo-
reixi la proliferació d’espècies
exòtiques (musclo zebra), que
eviti l’estancament de l’aigua,
la seva eutrofització1 i la proli-
feració de plantes aquàtiques
i mosquits. És important pro-
posar un règim hídric, més que
no pas un cabal constant, ja
que cal ajustar-se al màxim al
que succeeix en el riu en con-
dicions naturals.

Millora de la qualitat de l’ai-
gua mitjançant el control del
cabal, afegint a la sortida de
l’estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) un llacunat-
ge que permeti la reducció de
nutrients i que eviti l’abocament
directe per mal funcionament o
entrada de contaminants; eli-
minant restes d’antics aboca-
ments industrials als marges...

Recuperació de la façana flu-
vial de Flix, que comportaria
l’eliminació de vegetació inva-
siva (canyars), perfil esglaonat
de les vores del poble per a
condicionar un itinerari per a
vianants, retirada d’aboca-
ments de runa incontrolats,
consolidació de terrenys en el
passeig de l’Ebre i en el marge
dret sota la presa, eliminació de
l’espigó del marge esquerre....

Recuperació del patrimoni his-
tòric i arqueològic. Condicio-
nament per a usos didàctics de
la resclosa, l’antiga teuleria, la
pedrera i el poblat ibèric dels
Castellons. Potenciació de tre-
balls de recerca i excavacions
arqueològiques.

Establiment d’itineraris per a
vianants i bicicleta: un d’inte-
rior, i l’altre exterior del mean-
dre per donar a conèixer els
seus valors naturals, històrics,
arqueològics i paisatgístics.
Edició de materials divulgatius
i senyalització adient.

Ordenació d’usos lúdics.
Construcció d’embarcador i
àrea de serveis per al Club
Nàutic. Potenciació de les
instal·lacions per a la pesca
esportiva (incloent també el
marge dret). Regulació d’accés
motoritzat a la zona dels Xops

i al tram del riu del meandre.
Condicionament d’una zona
d’acampada i àrea de serveis
degudament regularitzada
prop de la zona dels Xops.

Potenciació d’una normativa
de conservació paisatgística.
Donat que un dels principals
atractius del meandre és pre-
cisament paisatgístic, es pro-
posa regular les actuacions
permeses en terrenys agríco-
les, potenciant els conreus tra-
dicionals i regulant les
construccions i transformaci-
ons agràries.

Conservació de la flora i fauna
mitjançant la revegetació amb
espècies autòctones de les
zones de vora riu restaurades,
l’eliminació progressiva de les
importants extensions d’arre-
caders a la zona dels xops, la
preservació d’usos com la
pastura amb petits ramats
d’ovelles o cabres (que contri-
bueixen a conservar determi-
nats hàbitats), evitant el destorb
d’espècies nidificants, el con-

trol de les sobtades pujades i
baixades de nivell que malme-
ten la vegetació de ribera i des-
estabilitzen els marges...

Monitorització, al llarg del
temps, de l’evolució dels dife-
rents paràmetres de qualitat,
tant de l’aigua com de fauna i
vegetació, per avaluar-ne el seu
estat. Tenir també present la
participació ciutadana en la
definició dels projectes i en la
valoració de com evolucionen
a través de la Comissió de
l’Agenda 21 local de Flix.

Aquest conjunt d’actuacions
requeriran la implicació i co-
ordinació de diferents admi-
nistracions i empreses, així
com l’aportació de fons per
executar per etapes tots els
projectes descrits. D’aquesta
forma es donarà resposta a la
demanda de la mateixa pobla-
ció de Flix, que ja l’any 2002
va expressar, amb una mani-
festació multitudinària, la vo-
luntat per recuperar un
meandre viu.

1 Concentració excessiva de nutrients, amb disminució de l’oxigen dissolt en

l’aigua.
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