
Juny 2008

Número 30



[ sumari ]
03 Editorial
04 SAMcalendari
07 Notícies

11 El Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona, una
institució al servei de la societat
[ àmbit cultura ]

12 L’escenari actual del temps de
treball a les administracions
públiques locals després
de l’EBEP
[ àmbit recursos humans ]

15 El conveni col·lectiu del personal
laboral al servei dels ens locals
[ àmbit recursos humans ]

18 El reconeixement de les
nostres àrees de lleure com a
recurs turístic pels seus valors
naturals i culturals
[ àmbit medi ambient ]

20 La subrogació dels deures
urbanístics. El cas concret de
les quotes d’urbanització
[ àmbit urbanisme ]

22 El perfil del contractant. La
informació sobre contractació
pública a través d’Internet
[ àmbit jurídic ]

26 Quadre sinòptic de la publicitat
de les licitacions segons el
procediment d’adjudicació per
raó del valor estimat dels
contractes
[ àmbit jurídic ]

29 El repte de la funció de
disponibilitat  i reserves.
El cas francès de l’Erau.
[ àmbit turisme ]

30 Entrevista

Edita

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Servei d’Assistència Municipal (SAM)

Direcció tècnica

Francesc Cid Grau

Realització i coordinació

Montserrat Martínez Martínez

Disseny i maquetació

Unitat d’Imatge Corporativa i Disseny Gràfic

de la Diputació de Tarragona

Fotografia

Arxiu General de la Diputació de Tarragona

Correcció ortogràfica

Ramon Vidal Muntané

Impressió

Indústries Gràfiques Gabriel Gibert, SA

Dipòsit legal

T-273-1999

www.diputaciodetarragona.cat

http://esam.altanet.org

La Diputació de Tarragona no comparteix

necessàriament les opinions

dels col·laboradors de la SAMrevista.

Juny 2008

Número 30

19

Les fases d’elaboració del

catàleg

1a fase: Identificació de les

àrees de lleure

Per a la realització del catàleg, en una

primera fase es va consultar la llista d’a-

juts atorgats per la Diputació de Tarra-

gona als ajuntaments per a la

instal·lació o adequació d’àrees de lleu-

re, alhora que també es van consultar

tots els ajuntaments de la demarcació

per establir una primera llista d’àrees

de lleure inventariables.

2a fase: Classificació i

definició de les àrees de

lleure

Un cop identificades, s’hi va fer una

visita in situ i es va elaborar un recull

amb les dades clau de cadascuna, la

seva classificació (segons ubicació,

valors, objecte…) i la clara definició del

concepte d’àrea de lleure, tot remar-

cant-ne els valors que van motivar la

seva pròpia instal·lació.

3a fase: Elaboració de les

fitxes del catàleg

Així doncs, el catàleg identifica totes les

àrees de lleure existents a la demarca-

ció i les estudia, aportant diverses

dades sobre cadascuna:

• La seva localització.

• La infraestructura de què disposa

(bancs, taules, fonts, graelles, serveis,

gronxadors, senyalització i d’altres).

• El grau d’adequació del seu accés.

• La seva relació amb elements natu-

rals o patrimonials d’interès i rutes

turístiques o senderistes establertes.

• La seva relació amb espais naturals

protegits.

• El grau de potencial interpretatiu de

l’àrea.

• Els principals reptes per a la seva

gestió i propostes de millora. 

Aquesta informació ha estat introduïda

en una base de dades que permet una

fàcil lectura i manipulació, així com

l’obtenció d’informes temàtics i poste-

riors ampliacions del catàleg. Es pot

consultar a la pàgina web del Fòrum

de la Sostenibilitat (www.forumsosteni-

bilitat.cat).

En total, es van inventariar 154 àrees

de lleure corresponents a 121 munici-

pis de la demarcació, majoritàriament

situades en municipis de caire rural i

propers a espais naturals. 

Els motius de la inclusió de les àrees de

lleure en el catàleg han estat: no ser

parc d’urbanitzacions i ser àrees de

lleure en funcionament o de lleure

associat a un element patrimonial,

natural o d’interès per al gaudi a l’aire

lliure dels ciutadans, entre altres causes.

Així, la distribució d’àrees de lleure

catalogades per comarques ha estat la

següent:

Els resultats de l’elaboració

del catàleg

De l’anàlisi realitzada, es conclou el

següent:

Tipologies d’àrees de lleure

Les tipologies d’àrees de lleure són

diverses, però normalment s’associen

al nostre ric patrimoni cultural.

• Destaquen les àrees associades a

ermites, com un dels elements d’in-

terès patrimonial més abundants i

rics, i sovint associats a aplecs festius

i culturals, que donen motius a la

seva existència. Fins a 41 àrees de

lleure estan associades a aquest

patrimoni sociocultural.

• En segon lloc, destaquen àrees de

lleure associades a elements de la

cultura de l’aigua, ja siguin fonts (22)

o safareigs/rentadors (7), i d’altres

de més minoritaris, com ara antics

molins, ponts, sèquies o canals. El

riu Ebre, com a element fisiogràfic,

natural i cultural d’enorme potència,

recull també nombroses àrees de

lleure als seus marges.

• Finalment, hi hauria una tipologia

mixta d’àrees de lleure que combi-

nen la presència d’ermites amb els

elements de la cultura de l’aigua.

Principals reptes per a la

seva gestió i millora

De l’estudi realitzat, i atenent al nou

enfocament que configura les àrees de

lleure com a punts estratègics per al

turisme de qualitat, es detecta la

necessitat de millorar les àrees de lleu-

re en els següents aspectes:

• Cal facilitar-hi l’accés dels visitants i,

per tant, posar èmfasi en la seva

senyalització des de la xarxa viària

principal i des dels nuclis urbans més

propers.

• Cal impulsar el seu paper interpreta-

tiu de l’entorn i del paisatge, ja que

sovint es troben en emplaçaments

de gran valor històric, cultural, natu-

ral, geològic i paisatgístic.

• També és recomanable parar especial

atenció als materials i l’estètica de l’e-

quipament de mobiliari, tot cercant

instal·lacions integrades en l’entorn i

evitant els materials molt artificials

(com el formigó o els metalls).

• Finalment, és també fonamental pen-

sar en el seu ús final i adequar-lo a les

necessitats de l’usuari. Així, elements

com les taules per fer-hi un pícnic o

l’existència d’arbrat d’ombra perme-

tran gaudir-ne de forma òptima.

L’impuls de la Diputació a

aquest recurs turístic

La Diputació de Tarragona reconeix la

importància d’aquestes instal·lacions

com a recurs turístic del nostre patri-

moni natural i cultural. Per això, aquest

any 2008 s’han modificat les bases de

subvencions a àrees de lleure per apro-

par-les més a les necessitats actuals, i

s’ha incrementat el pressupost destinat

a aquests ajuts fins a una dotació de

500.000 euros. 

Comarca Nombre d’àrees

Alt Camp
18

Baix Camp
13

Baix Ebre
16

Baix Penedès
8

Conca de Barberà 24

Montsià
14

Priorat
24

Ribera d’Ebre
15

Tarragonès
9

Terra Alta
13

àmbit
Sílvia Arroyo Aparicio

Unitat de Medi Ambient del SAM - Diputació de Tarragona

Eduard Soler García de Oteyza

Consultor ambiental
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Article
Matèria

13
Delimitació general dels contractes subjectes a una regulació harmonitzada 

14
Contractes d’obres i de concessió d’obres subjectes a una regulació harmonitzada

15
Contractes de subministraments subjectes a una regulació harmonitzada

16
Contractes de serveis subjectes a una regulació harmonitzada

42
Perfil de contractant

76
Càlcul del valor estimat dels contractes

95.1
Tramitació de l’expedient en els contractes menors

115
Plecs de clàusules administratives en el contracte de concessió d’obres públiques

117
Plecs de clàusules administratives en el contracte de gestió de serveis públics

122.2
Procediments d’adjudicació

122.3
Procediment d’adjudicació directa en els contractes menors

126
Publicitat de les licitacions dels contractes 

138
Publicitat de les adjudicacions

154
Supòsits generals del procediment negociat

155
Procediment negociat en el contracte d’obres

156
Procediment negociat en el contracte de gestió de serveis públics

157
Procediment negociat en el contracte de subministrament

158
Procediment negociat en el contracte de serveis

159
Procediment negociat en altres contractes

160
Plecs de clàusules administratives particulars en el procediment negociat

161
Publicitat de les licitacions dels contractes a adjudicar pel procediment negociat

164
Supòsits d’aplicació del diàleg competitiu

Quadre sinòptic de la publicitat de les licitacions segons el procediment d’adjudicació per raó del valor estimat dels contractes

Procediment d’adjudicació Contracte menor Negociat

Obert - Restringit - Diàleg competitiu

per valor estimat

Publicitat*
Sense publicitat

Perfil
Perfil - BOP

Perfil 

Tipus de

BOP - BOE - DOUE

contracte

Obres
fins a 49.999,99 fins a 200.000,00

de 200.000,01 a d’1.000.000,00 a
a partir de

999.999,99
5.149.999,99 5.150.000,00

Concessió d’obra pública

fins a 60.000,00
de 60.000,01 a de 100.000,00 a

a partir de

99.999,99
5.149.999,99 5.150.000,00

Subministrament
fins a 17.999,99 fins a 60.000,00

de 600.000,01 a de 100.000,00 a
a partir de

99.999,99
205.999,99 206.000,00

Serveis: categories 1 a 16 fins a 17.999,99 fins a 60.000,00
de 600.000,01 a de 100.000,00 a

a partir de

99.999,99
205.999,99 206.000,00

Serveis: categories 17 a 27 fins a 17.999,99 fins a 60.000,00
de 600.000,01 a

a partir de 

99.999,99
100.000,00

despeses 1r
despeses 1r

despeses 1r

establiment fins a
establiment de

establiment

Gestió de serveis públics

60.000,00 EUR i
60.000,01 EUR a

a partir de

durada inferior
499.999,99 EUR i 500.000,00 EUR

a 5 anys
durada inferior

o durada de

a 5 anys
5 anys o més

Col·laboració entre el

sector públic i el sector

Sempre**

privat

Imports expressats en euros del valor estimat del contracte: no inclou IVA, inclou primes i eventuals pròrrogues

* A més s’han de publicar al DOGC els plecs de clàusules administratives particulars excepte si hi ha plec de clàusules administratives generals

** També si s’adjudica pel procediment negociat amb publicitat en el cas previst a l’article 154 a) LCSP
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veis als quals pugui accedir-se a través

de la seu electrònica. Per tant, l’Admi-

nistració és responsable objectivament

del possible perjudici ocasionat a l’inte-

ressat a causa de la falta de les esmen-

tades notes d’actualització, veracitat,

integritat i funcionament.

Vistes aquestes consideracions, l’Admi-

nistració titular de la seu electrònica

està obligada a implantar una sèrie de

controls i mesures de seguretat infor-

màtica, tant per a la gestió de la infor-

mació i serveis com per a la protecció

de la informació continguda enfront

d’atacs i manipulacions externes.5

D’altra banda, vist que l’entrada en

vigor del que disposa la Llei 11/2007,

amb referència a la seu electrònica, és

a partir del 31 de desembre de 2009, i

que l’entrada en vigor del que disposa

la Llei 30/2007, amb referència al perfil

del contractant, és a partir del 30 d’a-

bril de 2008, es pot donar la situació

que el perfil del contractant d’una

Administració es trobi operatiu abans

de la creació de la seva seu electrònica. 

En aquest supòsit, atès que mentre no

es creï la seu electrònica l’accés al perfil

del contractant s’haurà de fer a través

de la pàgina web de l’Administració, cal

plantejar-se una sèrie de mesures de

seguretat informàtica transitòries, fins

a la seva integració en la seu, per tal de

gestionar la informació publicada al

perfil i protegir-la de possibles manipu-

lacions o atacs externs.

Norma reguladora del

perfil del contractant

Si bé la disposició derogatòria única de

la Llei 11/2007 suprimia, entre altres

preceptes de la Llei 30/1992, l’apartat 4

de l’article 45, el qual establia la neces-

sitat d’aprovació prèvia per l’òrgan

competent dels programes i aplica-

cions electrònics, informàtics i telemà-

tics emprats per a l’exercici de les seves

potestats, així com l’obligació de difon-

dre públicament les seves característi-

ques, hem d’entendre que el que es

deroga és l’obligació d’aprovar una

aplicació informàtica com a tal, com a

sistema, i difondre les seves caracterís-

tiques tècniques, la qual cosa no exclou

la necessitat de regular i donar cober-

tura legal al perfil del contractant.

D’una altra manera estaríem excloent la

capacitat, i la necessitat, d’una Adminis-

tració pública d’autoregular els seus

propis recursos i processos, i faltant a

la seguretat jurídica i a la transparència

en l’actuació administrativa.

La Llei 30/2007 crea la figura del perfil

del contractant, el qual inclou, amb

referència als continguts a publicar, uns

elements obligatoris i altres d’opcionals

que ha d’adoptar cada administració;

serà, doncs, necessari que cada Admi-

nistració estableixi com compleix amb

les notes obligatòries i què assumeix

del contingut opcional. El contingut del

perfil ha de quedar plasmat en la

norma jurídica que ho reguli.

D’altra banda, s’exigeix, en l’article 42.3

de l’esmentada llei, que el sistema

informàtic que suporti el perfil de con-

tractant compti amb un dispositiu que

permeti acreditar fefaentment el

moment d’inici de la difusió pública de

la informació que s’hi inclogui, però ni

estableix ni indica la manera en què es

pot complir amb aquesta garantia. La

norma jurídica que reguli el perfil ha

d’establir amb quins mitjans s’aconse-

gueix aquesta acreditació fefaent del

moment d’inici de la difusió.

Per a concloure, resten a més una

sèrie d’aspectes de necessària regula-

ció, com són, entre d’altres i a manera

d’exemple, com i qui accedeix al perfil

per a la seva gestió, de quines mesu-

res de seguretat informàtica disposa,

com es dóna compliment a la norma-

tiva sobre protecció de dades, en

quina secció de la web institucional (o

de la seu electrònica) i sota quin nom

(licitacions, administració electrònica,

contractació…) s’accedirà al perfil, si el

document a publicar és l’original elec-

trònic o és còpia electrònica de l’origi-

nal en paper o és un altre que conté

un extracte de la informació recollida a

l’original, els terminis d’exposició dels

diferents documents, el sistema d’ar-

xivament i conservació d’aquesta

documentació, la possibilitat d’establir

un règim transitori mentre no es creï

la seu electrònica, etc. Aspectes que

han de quedar plasmats en la norma

reguladora.

Aquesta cobertura legal es podria por-

tar a terme per mitjà de l’aprovació

d’una norma independent o com a

part de l’articulat de la futura ordenan-

ça d’administració electrònica.

Es considera més recomanable la pri-

mera opció, d’una banda per la proxi-

mitat de l’entrada en vigor de la nova

llei de contractes del sector públic, i de

l’altra en consideració a l’agilitat nor-

mativa que suposa, de cara a futures

modificacions, millores o ampliacions

del perfil, que la seva regulació minu-

ciosa no es trobi en el cos d’una orde-

nança de caràcter general. 

Perfil del contractant

Concepte: és l’adreça d’Internet,

web institucional o Seu electrònica,

on l’òrgan de contractació publica la

informació relativa a la seva activitat

contractual.

Requeriment tècnic: ha de comp-

tar amb un dispositiu que permeti

acreditar fefaentment el moment

d’inici de la difusió pública de la

informació continguda.

Tipus de continguts: s’estableixen

continguts obligatoris i opcionals.

Beneficis de la publicació en el

Perfil de contractant:

- Afavoreix la transparència en la

contractació pública.

- Possibilita substituir determinades

publicacions en diaris oficials.

juny 2008

5 Caldria mencionar, entre altres mesures, l’ús de sistemes de signatura electrònica per part de la seu per a identificar-se i garantir la seguretat de les comunicacions,

emprant un certificat electrònic de dispositiu segur per a assegurar la identitat dels servidors de l’Administració titular.

                                         



[ editorial ]
Josep Poblet i Tous President de la Diputació de Tarragona

L’edició de la SAMrevista que teniu a les mans, coincideix amb el desplegament del

Pla d’Acció Municipal, corresponent al quadrienni 2008 2011, que constitueix un

instrument cabdal per a la cooperació de la Diputació de Tarragona  amb els ens

locals de les nostres comarques.

El Pla d’Acció Municipal té com a objectiu el foment d’obres i serveis d’ús públic

dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, mitjançant el finançament

d’obres públiques, adquisició de patrimoni o de béns fungibles, cada vegada més

necessaris, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels nostres pobles. 

Per aquest quadrienni la Diputació ha destinat 45 milions d’euros, distribuïts en

quatre exercicis, el que constitueix un increment del 25 % respecte del PAM de

l’anterior quadrienni 2003-2007. 

Des de la Diputació som conscients de l’esforç que es fa des dels ajuntaments per

adaptar-se a les necessitats actuals en matèria ambiental i a les exigències derivades

de les noves tecnologies de comunicació. Per aquest motiu i com a novetat, el PAM

ha inclòs unes línies d’ajuts fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibi-

litat econòmica, social i territorial, i també en el desplegament a les nostres comar-

ques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

El passat mes de maig es va tancar el termini de presentació de les  sol·licituds i els

ajuntaments que han fet la feina puntualment, han presentant més de 490 obres

i actuacions al Pla. 

Aquest important conjunt d’obres, sense cap mena de dubte, canviaran l’aspecte

dels nostres pobles i milloraran la vida dels seus habitants. Des de la Diputació de

Tarragona treballarem ara en el desplegament del Pla i en el suport necessari per

portar a bon terme les actuacions previstes.

   



[ SAMcalendari ]
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Activitats comunes tots els
mesos de l’any

Revisió contínua del padró
municipal

D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les bases del règim local

(en endavant, LRBRL), s’han de trame-

tre mensualment a l’INE les variacions

produïdes en el padró d’habitants.

Els ajuntaments, d’acord amb l’article

81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de

juliol, que aprova el Reglament de

població i demarcació territorial de les

entitats locals, han d’aprovar la revisió

dels seus padrons municipals amb refe-

rència a l’1 de gener de cada any, for-

malitzant les alteracions portades a

terme durant l’exercici anterior.

Cotització al règim general
de la Seguretat Social

Abans de cada final de mes s’han de

presentar els impresos TC1 i TC2

corresponents al mes anterior del per-

sonal laboral, dels funcionaris integrats

(procedents de MUNPAL) i dels funcio-

naris de nou ingrés (no procedents de

MUNPAL), separats per grups.

Estadística d’edificació i
habitatge

Dins dels deu primers dies de cada mes

s’han de presentar a la Direcció General

d’Arquitectura i Habitatge els qüestio-

naris corresponents a les llicències d’o-

bres atorgades el mes anterior i

l’estadística d’edificació i habitatge

establerta a l’Ordre de 29 de maig de

1989, de normes per a l’elaboració de

l’estadística de l’edificació i l’habitatge.

Dipòsit de detinguts

Per tal de percebre les quantitats assig-

nades segons l’Ordre JUS/349/2005, de

26 de juliol, del Departament de Justí-

cia de la Generalitat de Catalunya, i d’a-

cord amb la disposició addicional

segona del Decret 329/2006, de 5 de

setembre, pel qual s’aprova el Regla-

ment d’organització i funcionament

dels serveis d’execució penal a Catalun-

ya, els ajuntaments que disposin de

custòdia de detinguts han de retre

comptes cada mes al Departament de

Justícia, mitjançant un certificat acredi-

tatiu, del nombre per dia de persones

detingudes, preses o penades a dispo-

sició judicial, en què s’expressin les

seves dades d’identificació personal, i

que serà emès per la secretaria de la

corporació municipal o pel personal

funcionari encarregat del dipòsit, amb

el vistiplau de l’alcaldia, que haurà d’a-

nar acompanyat necessàriament d’una

còpia certificada dels manaments de

detenció, presó, trasllat o llibertat dic-

tats per les autoritats judicials.

Tutela financera

L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,

sobre procediments en matèria de

tutela financera dels ens locals, del

Departament d’Economia i Finances de

la Generalitat, regula la informació que

han de trametre els ens locals i els ens

dependents en les sol·licituds d’autorit-

zació i en les comunicacions, relatives a

la concertació d’operacions de crèdit i

avals a llarg i a curt termini:

• En relació amb les operacions de

crèdit i aval a llarg termini subjectes

a autorització, l’article 3 disposa que,

un cop el Departament d’Economia i

Finances n’hagi aprovat l’escenari,

les operacions de crèdit s’han de

comunicar per mitjà de la tramesa

dels models CL-0 i CL-2 en el termini

dels deu primers dies del mes

següent al de la formalització.

• Quant a les operacions de crèdit i

aval a llarg termini subjectes a

comunicació, l’article 4 diu que els

ens locals i els ens dependents que

no es financen majoritàriament amb

ingressos de mercat han de comuni-

car aquestes operacions al Departa-

ment d’Economia i Finances per

mitjà de la tramesa dels models CL-

0, CL-1, CL-1S, CL-2, CL-3 i CL-4 en el

termini dels deu primers dies del

mes següent al de la formalització i

en l’ordre en què han estat formalit-

zades.

• Finalment, en els deu primers dies

de cada mes, els ens locals i els ens

dependents que no es financen

majoritàriament amb ingressos de

mercat han de comunicar al Depar-

tament d’Economia i Finances les

operacions de crèdit de termini igual

o inferior a 1 any, formalitzades o

avalades durant el mes anterior.

Aquesta comunicació s’ha d’efectuar

4
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mitjançant la tramesa dels models

CT-0 i CT-1, d’acord amb les especifi-

cacions i formats detallats als anne-

xos d’aquesta Ordre. Igualment, els

ens locals que acordin concertar ins-

truments financers derivats han de

trametre al Departament d’Econo-

mia i Finances, dins dels deu primers

dies del mes següent al de la forma-

lització, els models PD-0 i PD-1 i la

còpia de l’escrit de confirmació amb

les condicions generals i particulars

de l’instrument financer derivat.

Perquè es pugui fer un seguiment del

compliment de les previsions d’ingres-

sos i despeses o d’estats financers con-

tinguts al model PR-1, els ens afectats

han de trametre al Departament d’Eco-

nomia i Finances, durant el primer

semestre de cada exercici, les dades

corresponents al tancament comptable

de l’exercici anterior, mitjançant la tra-

mesa dels models PR-0 i PR-1S.

Igualment, durant el primer semestre

de cada exercici, els ens locals han de

comunicar al Departament d’Economia

i Finances, a l’efecte del manteniment

de la informació registrada sobre

endeutament, l’estat del deute a final

de l’exercici anterior per mitjà de la tra-

mesa dels models ED-0, ED-1 i ED-2.

Les trameses de tota aquesta docu-

mentació s’han de realitzar per mitjà

telemàtic a l’extranet de les administra-

cions catalanes (www.eacat.net). Els

models previstos en l’Ordre s’obtenen

en aquesta plataforma electrònica. 

Informació de l’execució del
pressupost i dels moviments
de tresoreria

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de

març, que aprova el Text refós de la Llei

d’hisendes locals (en endavant, TRLHL),

estableix que l’interventor haurà de

trametre al ple informació de l’execu-

ció del pressupost i del moviment de

tresoreria en els terminis i amb la

periodicitat que estableixi el ple.

Llicències

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel

qual s’aprova el Reglament d’obres,

activitats i serveis dels ens locals, esta-

bleix l’obligació de donar publicitat, al

tauler d’anuncis de la corporació, dels

acords o resolucions de l’atorgament

de llicències.

Activitats recreatives i els
establiments públics

La Llei 10/1990, sobre policia de l’es-

pectacle, les activitats recreatives i els

establiments públics, estableix que els

ajuntaments han de comunicar a la

Delegació Territorial de la Generalitat a

Tarragona les resolucions relatives a lli-

cències d’obertura de locals dedicats a

espectacles i d’establiments de pública

concurrència, i també els canvis de

titularitat, de raó social o de domicili a

l’efecte de les notificacions.

Remissió a la Sindicatura de
Comptes de l’extracte de
determinats expedients de
contractació

De conformitat amb l’article 29 de la

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de con-

tractes del sector públic (vigent a partir

de maig de 2008), i la Resolució de 5 de

maig de 2005, les entitats públiques

han de trametre a la Sindicatura de

Comptes l’extracte de determinats

contractes, segons la quantia, en el ter-

mini de tres mesos des de la formalit-

zació del contracte. 

Remissió a la Junta
Consultiva de Contractació
Administrativa

L’article 30 de la Llei 30/2007, de 30

d’octubre, de contractes del sector

públic (vigent a partir de maig de

2008), recull l’obligació de les adminis-

tracions públiques, que fins ara esta-

blien l’art. 58 del TRLCAP i l’article 114

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’oc-

tubre, que aprova el Reglament de la

Llei de contractes (en endavant,

RLCAP), de trametre a la Junta Consul-

tiva de Contractació Administrativa les

dades de tots els contractes realitzats,

llevat dels menors, dins dels tres mesos

següents a la formalització del contrac-

te. Aquestes dades són les establertes

a l’article 114 del RLCAP, i el format i les

especificacions informàtiques de com

enviar-les es regula a l’Ordre

EHA/1077/2005, de 31 de març.

Juny

Memòria anual de Secretaria

Durant el primer semestre, els secreta-

ris de les diputacions provincials i dels

ajuntaments de municipis de població

superior als 8.000 habitants han de

redactar una memòria de la gestió cor-

porativa, segons l’article 149 del Reial

decret 2568/1986, de 28 de novembre,

pel qual s’aprova el Reglament d’orga-

nització, funcionament i règim jurídic

de les entitats locals (en endavant,

ROF). Aquesta memòria, que es podrà

ajustar a la circular de la Direcció Gene-

ral d’Administració Local de 21 de maig

de 1951, s’haurà de trametre al Minis-

teri d’Administracions Públiques.

Publicació d’informació
municipal

Segons l’article 197 del ROF, els ajunta-

ments capitals de província o de més

de 50.000 habitants han de publicar,

almenys una vegada al trimestre, un

butlletí d’informació municipal o pro-

vincial on s’insereixi un extracte de tots

els acords i resolucions adoptats, quan

sigui obligatori segons l’LRBRL.

Subvencions per transport
públic

Abans del 30 de juny, i per distribuir el

crèdit destinat a subvencionar la pres-

tació dels serveis de transport públic

col·lectiu urbà, els ens locals han de

facilitar la documentació establerta a

l’article 106.6 de la Llei 51/2007, de 26

de desembre, de pressupostos gene-

rals de l’Estat per a l’any 2008.

Esforç fiscal

Abans del 30 de juny, tots els municipis

han de trametre la documentació pre-

vista per l’art. 111 de la Llei 51/2007, de

26 de desembre, de pressupostos

generals de l’Estat per a l’any 2008,

i que són:

• Una certificació comprensiva que

inclogui la recaptació líquida obtin-

juny - juliol - setembre 2008
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guda l’any 2006 per l’impost sobre

béns immobles, l’impost d’activitats

econòmiques i l’impost sobre vehi-

cles de tracció mecànica.

• Una certificació comprensiva que

inclogui les bases imposables deduï-

des dels padrons de l’any 2006, així

com les altes que s’hi hagin produït,

corresponents a l’impost sobre béns

immobles de naturalesa urbana, i

dels tipus exigibles en el municipi en

els tributs que s’esmenten en el

paràgraf anterior.

• Una certificació de les quotes exigi-

bles en l’impost d’activitats econò-

miques del 2006, inclosa la

incidència de l’aplicació dels coefi-

cients, a què es refereix l’art. 86 del

TRLHL, vigents en aquell període

impositiu.

Aquest precepte ha estat desenvolupat

per la Resolució de 3 de març de 2008

de la Direcció General de Coordinació

Financera amb els Ens Locals, que esta-

bleix els models a utilitzar.

Juliol

IRPF

Fins al dia 20 de juliol, l’ajuntament

haurà de presentar a la delegació d’Hi-

senda la declaració de les quantitats

retingudes en el segon trimestre

de l’any:

• Retencions i ingressos a compte de

rendiments del treball.

• Segon trimestre de l’any (Model

110).

Fins al dia 20 de juliol es presentarà

declaració de la retenció practicada el

trimestre anterior per rendiments pro-

cedents de l’arrendament d’immobles

urbans.

IVA

Fins al dia 20 de juliol es presentaran

els impresos 300 (règim general) i 310

(règim simplificat) corresponents al

segon trimestre de l’any.

Règim general de la
Seguretat Social

Abans del 31 de juliol s’ha de presentar,

corresponent als funcionaris integrats

(procedents de la MUNPAL), els impre-

sos per l’assistència sanitària concerta-

da amb la Seguretat Social TC3/4 i

TC2/3. Es presenten els corresponents

al segon trimestre de l’any.

Deute perpetu a favor dels
ajuntaments

Els ajuntaments que tinguin inscrip-

cions nominatives de deute perpetu

han de tenir en compte que aquestes

inscripcions, degudament facturades,

s’han de presentar a la Intervenció

d’Hisenda de la seva província, perquè

els sigui liquidada, i reconeguts els

interessos corresponents al venciment

del trimestre anterior.

Setembre

Estats i comptes anuals

Els estats i comptes anuals establerts a

l’article 209 del Reial decret legislatiu

2/2004, de 5 de març, s’han d’elaborar

i tramitar de la forma següent:

• Aprovació pel president de l’entitat

local.

• Informe, abans de l’1 de juny, per la

comissió especial de comptes.

• Informació pública, per tal que els

particulars puguin formular-hi

al·legacions.

Fet això, la comissió especial de comp-

tes ha d’examinar les reclamacions i

emetre un nou informe, que s’ha de

sotmetre al ple per tal que l’aprovi

abans de l’1 d’octubre. 

Ordenances fiscals

Durant el mes de setembre cal aprovar

les ordenances fiscals que s’hagin d’a-

plicar a partir de l’1 de gener de l’any

següent.

Publicació d’informació
municipal

Trimestralment, les capitals de provín-

cia, les poblacions de més de 50.000

habitants (ROF) i aquelles poblacions en

què segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

sigui obligatori han de publicar un but-

lletí d’informació municipal on s’inse-

reixi un extracte dels acords i les

resolucions adoptats. 
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La Diputació de Tarragona
destina 45 milions d’euros
al finançament de
projectes municipals

La Diputació de Tarragona destinarà 45

milions d’euros al finançament d’obres

i serveis d’ús públic, distribuïts pels 183

municipis i les quatre entitats munici-

pals descentralitzades de les comar-

ques del Camp de Tarragona i les Terres

de l’Ebre. Així es va posar de manifest

en l’acte de presentació del Pla d’Acció

Municipal (PAM), previst per al qua-

drienni 2008-2011, que suposa un

increment d’un 25% respecte del dels

anys 2004-2007.

El Pla d’Acció Municipal dóna resposta a

les necessitats i inquietuds dels ajunta-

ments, ja que suposa un ajut econòmic

molt important per al món local en rela-

ció amb el finançament d’obres públi-

ques i l’adquisició de patrimoni

municipal i de béns fungibles. De fet, el

percentatge de subvenció que aporta la

Diputació per tal que els projectes muni-

cipals es facin realitat oscil·la entre el 50 i

el 90% del total de la despesa o del pro-

jecte, tenint en compte una escala ela-

borada segons el padró d’habitants. 

Enguany, a més, s’hi incorporen noves

línies d’ajuts destinades a satisfer les

creixents necessitats de la societat,

fonamentalment orientades als àmbits

de la sostenibilitat econòmica, social i

territorial, i també al desplegament de

les noves tecnologies de comunicació i

del coneixement. Per tal de fomentar

aquest tipus d’accions, la Diputació

allarga la subvenció fins a assolir el 95%

del finançament.

La Costa Daurada estrena
campanya de publicitat

“I tu, com te l’imagines?” és l’eslògan

de la nova campanya de publicitat en

mitjans escrits per a la marca Costa

Daurada. Una campanya pensada, prin-

cipalment, per al públic familiar i adre-

çada als mercats català, espanyol i

internacional. Aquesta acció comunica-

tiva, que serà vigent durant el 2008 i el

2009, compta amb un pressupost per a

la compra de mitjans escrits durant

aquest primer any de 260.000 euros. Es

compraran espais publicitaris, principal-

ment, entre març i juny i entre setem-

bre i novembre, per tal d’arribar al

mercat català, espanyol —bàsicament

Euskadi, Navarra, Aragó i La Rioja— i

internacional —centrant la campanya a

Anglaterra, França, Suècia i Alemanya. 

Sis originals amb dues imatges cadas-

cun componen la campanya en mitjans

escrits, que presenta els productes lito-

ral, natura, patrimoni, gastronomia,

negocis i salut i benestar. Unes imatges

carregades de força, vitalitat i positivis-

me que, acompanyades del text, prete-

nen ressaltar els valors més

interessants de la destinació turística

Costa Daurada.

OASI rep el reconeixement
“Excel·lència Europea
400+” per la seva gestió de
qualitat

L’Organisme Autònom per a la Societat

de la Informació, OASI, de la Diputació

[ notícies ]
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de Tarragona, ha rebut l’informe d’ava-

luació que l’acredita com a entitat

mereixedora del reconeixement

“Excel·lència Europea 400+” en la seva

gestió. Aquesta distinció és convalidada

per l’European Foundation for Quality

Management (EFQM) amb l’“Excellence

4 stars”, abans Segell de Plata. 

L’acreditació “Excel·lència Europea

400+” suposa un reconeixement a la

gestió de les companyies i organitza-

cions, amb la qual es distingeix el pres-

tigi, la qualitat i la competitivitat en la

seva gestió, després d’haver superat

una exhaustiva avaluació. 

Mitjançant aquest procés de reconeixe-

ment, les entitats identifiquen el seu

nivell de gestió i participen d’una dinà-

mica de millora contínua. D’acord amb

l’esquema de reconeixements establert

per l’EFQM, aquest nivell només pot

superar-se amb l’obtenció de

l’Excel·lència Europea 500+.

L’obtenció d’aquest nou reconeixe-

ment per part d’OASI s’emmarca en

l’esforç i el conjunt d’accions endega-

des per aquesta entitat per tal de millo-

rar la qualitat de la seva gestió, amb

l’objectiu final que els usuaris dels ser-

veis que s’ofereixen en siguin els bene-

ficiaris directes.

La Diputació ha destinat
prop de 721.000 euros a la
millora de la xarxa viària
entre Reus i Castellvell del
Camp

La Diputació de Tarragona ha realitzat a

la comarca del Baix Camp les obres de

condicionament de tres interseccions a

la carretera que va de Reus a Castellvell

del Camp; la institució intercomarcal ha

destinat a aquest projecte un total de

720.440,48 euros. Les obres han servit

per ordenar el trànsit a la carretera TP-

7049, millorant la intersecció del pas-

seig Nord de Reus, l’accés a la

urbanització El Pinar i l’accés a una

zona d’equipaments de Castellvell.

Amb aquest projecte s’han construït

dues noves rotondes i un accés lateral

amb regularització semafòrica a l’entra-

da principal de la urbanització El Pinar.

La primera rotonda s’ha ubicat a la cruï-

lla amb passeig Nord de Reus (té 13,50

metres de radi exterior i 7 metres de

calçada anular). La segona està situada

prop de Castellvell del Camp (té 20

metres de radi exterior i 8 metres de

calçada anular). La construcció de les

rotondes s’ha complementat amb l’en-

jardinament, la xarxa de reg i l’enllume-

nat corresponents. A més a més, s’han

reposat els serveis existents i s’han

complementat les obres amb la perti-

nent senyalització horitzontal i vertical.

La redacció del projecte i la direcció de

les obres ha anat a càrrec dels Serveis

Tècnics Territorials de la Diputació de

Tarragona, i la seva execució l’ha dut a

terme l’empresa U.T.E. Balsells, S.A. –

AFICSA. 

L’Agrícola de la Serra
d’Almos premi CDO al
millor oli d’oliva verge
extra

Per segon any consecutiu s’han lliurat a

la Diputació de Tarragona els premis

CDO (Centre de Desenvolupament de

l’Oli) al millor oli d’oliva verge extra. El

jurat va decidir concedir el premi al

millor oli d’oliva verge extra a l’Agrícola

de la Serra d’Almos, per presentar un

afruitat intens, amb aromes verdes que

recorden l’herba tallada. Segons el

jurat, els atributs de boca (amarg,

picant i dolç) són bastant intensos i

estan molt equilibrats. És un oli de gran

complexitat aromàtica i amb una gran

harmonia, en el qual destaquen les aro-

mes i els sabors d’ametlla verda, carxo-

fa, tomaquera, nou verda, fonoll,

plàtan verd i algunes notes que recor-

den la menta.

L’accèssit es va atorgar, amb una pun-

tuació molt propera a la mostra guan-

yadora, a la Cooperativa Agrícola de

Cabacés.

El lliurament dels premis va tenir lloc el

passat mes de març al Pati del Palau de

la Diputació de Tarragona en un acte

presidit pel president de la Diputació de

Tarragona, Josep Poblet, i pel regidor

de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-

ment de Reus, Ernest París, tots dos

representants de les institucions que,

juntament amb el Centre de Desenvo-

lupament de l’Oli, van convocar i orga-

nitzar aquests premis.

L’OADL de la Diputació de
Tarragona promociona els
productes locals de
qualitat

El riu Ebre al seu pas per Amposta i el

port de Tarragona van ser els escenaris

escollits per celebrar les rodes de

premsa de presentació del opuscles

L’arròs a taula i El peix blau a taula, res-

pectivament. Es tracta d’un material

promocional editat per l’Organisme

Autònom Desenvolupament Local

(OADL), de la Diputació de Tarragona,

emmarcat dins del projecte PLQ (Pro-

ductes Locals de Qualitat), que vol

impulsar els productes agroalimentaris

de les nostres comarques.

Els opuscles presentats inclouen infor-

mació sobre els efectes saludables tant

de l’arròs com del peix blau, una intro-

ducció històrica i un receptari. De la

publicació L’arròs a taula s’han editat

1.500 exemplars, mentre que El peix
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blau a taula compta amb un total de

9.000 exemplars editats. La publicació

del peix blau de Tarragona es comple-

menta, a més, amb un vídeo promo-

cional. Aquests materials, escrits en

català, castellà i anglès, es distribuiran

gratuïtament a fires, patronats de

turisme, locals i restaurants.

De fet, es tracta de la segona i la terce-

ra publicació que l’OADL edita per a la

valorització i difusió del patrimoni del

Camp de Tarragona i les Terres de l’E-

bre. Anteriorment, ja s’havia presentat

La cuina de l’avellana.

En el transcurs dels dos actes de pro-

moció es va oferir una degustació de

plats típics cuinats amb els productes

protagonistes de la campanya.

L’objectiu del projecte PLQ (Productes

Locals de Qualitat) és promocionar

aquells productes agroalimentaris que

es cultiven o elaboren dins de l’àmbit

territorial de les comarques del Camp

de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

La Diputació de Tarragona
aporta 22 milions d’euros
al PUOSC

La Diputació de Tarragona i el Departa-

ment de Governació i Administracions

Públiques de la Generalitat de Catalun-

ya han signat un conveni de col·labora-

ció mitjançant el qual es fixa l’aportació

de 22 milions d’euros per part de la

institució intercomarcal al finançament

del Pla Únic d’Obres i Serveis 2008-2012

(PUOSC). La signatura d’aquest conveni

ha anat a càrrec del nou conseller de

Governació de la Generalitat, Jordi

Ausàs, i del president de la Diputació de

Tarragona, Josep Poblet.

El PUOSC, que en el conjunt de Cata-

lunya en aquest quinquenni passarà

dels 335 milions d’euros (del pla qua-

driennal anterior) als 600 milions de

l’actual pla, s’adreça principalment a

actuacions bàsiques i estructurals per

millorar i atendre les necessitats dels

municipis. Segons va especificar el con-

seller Ausàs, en aquest pla es donarà

prioritat a les inversions en polítiques

d’aigua: connexions, millora de la xarxa,

captacions d’aigua, etc. 

El conseller de Governació de la Gene-

ralitat va assenyalar que dels 600

milions d’euros totals amb què comp-

tarà el PUOSC, 105 milions aniran desti-

nats al Camp de Tarragona. Així mateix,

va ressaltar que es donarà el màxim

finançament i prioritat a tots aquells

projectes vinculats amb la política d’ai-

gües. El president de la Diputació,

Josep Poblet, va ressaltar l’esforç realit-

zat per la institució intercomarcal amb

aquesta aportació, que pràcticament

ha duplicat l’anterior.

La banda simfònica i la jove
orquestra de la Diutació
actuaran a la demarcació
els propers mesos de juliol
i setembre

La Diputació de Tarragona ha presentat

recentment els projectes musicals —la

Jove Orquestra i la Banda Simfònica—

que endega any rere any a través de les

escoles i conservatoris de música que

gestiona a Tarragona, Reus i Tortosa.

Un total de 150 alumnes procedents

dels tres centres d’educació musical

participaran enguany en aquests pro-

jectes, creats com a complement de

l’ensenyament habitual amb l’objectiu

d’oferir una formació completa i inte-

gral a l’alumnat.

Per una banda, la Jove Orquestra de la

Diputació de Tarragona, organitzada

enguany per l’Escola i Conservatori de

Música de Tortosa i formada per una sei-

xantena d’alumnes, actuarà els propers

dies 4 i 5 de juliol a Móra d’Ebre i Salou,

respectivament. Prèviament, els alum-

nes es reuniran durant una setmana en

una estada que tindrà lloc a Rasquera

(Ribera d’Ebre) a partir del 27 de juny.

Per altra banda, l’Escola i Conservatori

de Música de Reus és el centre enca-

rregat d’organitzar el projecte de la

Banda Simfònica de la Diputació de

Tarragona, que lideren els professors

Joan Ramon Reverté i Jordi Massip. 90

alumnes preseleccionats formaran part

d’aquesta agrupació, que actuarà el dia

5 de setembre a la Sénia, el dia 6 de

setembre a Salou i el dia 7 de setembre

a Tarragona, després de l’estada que

tindrà lloc a l’agost a Sant Carles de la

Ràpita.

Les televisions del Vendrell
i de Cambrils s’enduen el
IV Premi Diputació de
Tarragona de Televisions
Locals

La Diputació de Tarragona ha lliurat un

any més els Premis Diputació de Tarra-

gona de Televisions Locals i de Creativi-

tat Audiovisual, que convoca per donar

suport a la tasca que duen a terme els

mitjans locals i comarcals de les comar-

ques del Camp de Tarragona i les Terres

de l’Ebre, i per donar un impuls a les

noves generacions de professionals del

periodisme i la comunicació audiovisual

de la demarcació.

Com és tradicional, la institució interco-

marcal ha donat a conèixer els guardo-

nats coincidint amb la celebració de la

Trobada Anual de la Premsa Local i

Comarcal. Enguany, el IV Premi Diputa-

ció de Tarragona de Televisions Locals,

en la modalitat de programa d’entrete-

niment, magazín o de ficció, ha guar-

donat les televisions de Cambrils i del

Vendrell, a les quals ha concedit ex

aequo el premi, dotat amb 3.000 euros,

pels seus treballs Cambrils a taula i

Temps lliure, respectivament. 

Per altra banda, el III Premi Diputació

de Tarragona a la Creativitat Audiovi-

sual, dotat amb 2.000 euros, ha pre-

miat el treball Bouema, de David

Fernández Cárdenas. A més, el jurat

ha concedit un accèssit a Albert Curto

Cruz, per la tasca realitzada a l’audiovi-

sual Plaseqta, la resposta al risc quí-

mic.

Aquest any, el periodista tarragoní i

director de Televisió Espanyola, Javier

Pons, va pronunciar una conferència,

en un acte previ, sobre la importància

dels mitjans de comunicació locals i

comarcals en relació amb el paper que

tenen com a mitjans de proximitat.

juny 2008

                   



[ 
n

o
tí

ci
es

 ]

El Museu d’Art Modern de
Tarragona reobre les portes

El Museu d’Art Modern de la Diputació

de Tarragona ha reobert les portes

després de les obres de remodelació

que s’hi han fet. L’acte inaugural es va

celebrar el dia 9 d’abril i va estar presi-

dit per Josep Poblet, president de la

Diputació.

El Museu ha estat tancat al públic sis

mesos, temps durant el qual s’ha pro-

cedit a la instal·lació d’un sistema de

climatització i control de la humitat,

imprescindible per a la conservació del

patrimoni. També s’hi ha instal·lat un

sistema de megafonia i de vigilància i

s’ha millorat l’accessibilitat per a les

persones minusvàlides. Les obres han

tingut un cost de gairebé un milió

d’euros. 

El Museu presenta, a més, una nova

manera d’acostar-se al públic, amb un

plantejament museístic diferent i tres

espais diferenciats que permeten fer

un recorregut per la creativitat artística

de les comarques tarragonines entre

els segles XIX i XXI. Així, hi ha l’espai

dedicat a l’escultor Julio Antonio; un

altre està dedicat als centres d’ensen-

yament artístic de les comarques tarra-

gonines, els autors i les obres que han

generat, i, finalment, un tercer espai,

dedicat a la “Contemporaneïtat”, amb

obres d’artistes actuals. 

El fons del Museu d’Art Modern de

Tarragona és de 5.000 obres, i la volun-

tat del centre és difondre entre el gran

públic les exposicions i les peces que

acull. Per fer-ho de manera més efecti-

va, el Museu prepara una nova web. Pel

que fa a les visites al recinte, les darre-

res dades xifren en 25.000 les persones

que passen a l’any per aquestes

instal·lacions.

Èxit de la tradicional
exposició de bonsais al
Palau de la Diputació

El Palau de la Diputació de Tarragona va

acollir durant el mes d’abril una inte-

ressant exposició de bonsais, una mos-

tra que s’ha convertit en tradicional i

que aquest any arribava a la seva vinte-

na edició. Aquesta exposició va atraure

l’atenció de molts tarragonins interes-

sats en el cultiu d’aquest arbre, que, a

la vegada, s’ha convertit en una creació

artística. A la mostra hi van participar

un total de 22 expositors, que van pre-

sentar prop d’un centenar de bonsais,

entre els quals figuraven oms, oliveres,

pins, figueres, romaní, magraners i

diferents tipus d’arbres autòctons.

La inauguració de l’exposició, organit-

zada per l’Associació Tarragona Bonsai,

amb la col·laboració de la Diputació de

Tarragona, va esdevenir un autèntic

acte social al qual van assistir una gran

quantitat de socis i familiars. L’acte

inaugural va anar a càrrec del president

de la Diputació de Tarragona, Josep

Poblet, acompanyat del president de

l’Associació Tarragona Bonsai, Òscar

Torres, i del diputat Joan Manuel

Sabanza. 

L’Associació Tarragona Bonsai organitza

al llarg de l’any dues exposicions, una a

la primavera, que té lloc al Palau de la

Diputació, i des de fa sis anys una altra

al Port de Tarragona, que tindrà lloc a la

tardor i que comptarà amb la presència

del mestre japonès Takeo Kawabe.

La Costa Daurada i les
Terres de l’Ebre participen
un any més al Saló
internacional del Turisme
de Catalunya

El Patronat de Turisme de la Diputació

de Tarragona ha promocionat un any

més les marques Costa Daurada i

Terres de l’Ebre al Saló Internacional

del Turisme de Catalunya (SITC). En

aquesta dissetena edició del SITC els

grans atractius de l’espai de Costa

Daurada i Terres de l’Ebre van ser les

demostracions culinàries per tal de

donar a conèixer la gastronomia de la

demarcació.

L’espai de la Costa Daurada i Terres de

l’Ebre al SITC va aplegar diversos orga-

nismes de la Costa Daurada (Patronat

de Turisme de la Diputació, els patro-

nats i oficines municipals de turisme

de Mont-roig del Camp, Miami Platja,

Reus, Tarragona, Torredembarra,

Cambrils, Salou, Calafell, Altafulla, Vila-

seca, la Pineda Platja, Montblanc,

Valls, Roda de Barà, el Vendrell, l’Hos-

pitalet de l’Infant i Creixell, la Ruta del

Cister, l’Oficina Comarcal de Turisme

del Priorat i PortAventura) i deu orga-

nismes de les Terres de l’Ebre (Patro-

nat de Turisme de la Diputació, els

patronats i oficines municipals de

turisme de Tortosa, l’Ampolla, l’Amet-

lla de Mar, Alcanar, Amposta, Sant Car-

les de la Ràpita i Deltebre i els consells

comarcals de la Terra Alta i la Ribera

d’Ebre). 

La representació tarragonina que va

assistir a la fira va estar encapçalada pel

president del Patronat de Turisme de la

Diputació de Tarragona, Joan Aregio. 
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àmbit  [ cultura ]
Rosa M. Ricomà Vallhonrat

Directora del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona

El Museu d’Art Modern
de la Diputació de

Tarragona, una institució
al servei de la societat

El Museu va obrir de nou les portes el passat 9 d’abril, després d’unes

obres de millora  en la seva infrastructura que afavoreixen el confort del

públic i la conservació del patrimoni que serva.

A l’ensems es presenta un nou projecte

museogràfic que té com a objectiu

posar de relleu la creativitat artística de

la nostra demarcació al llarg del segle

XX, vinculada estretament a les actua-

cions de la institució que ens empara,

la Diputació de Tarragona.

Parlem de quatre espais diferenciats:

• Bronze Nu. Julio Antonio, una vida

d’escultor; una mostra presentada

el 2006, amb motiu del 75è aniver-

sari de la col·locació de l’escultura

del Monument als Herois a la Ram-

bla de Tarragona i que ens ha per-

mès la reflexió necessària per

decidir quin model de museu volí-

em per a les nostres col·leccions: un

museu que expliqui històries, que

contextualitzi les obres d’art, que

permeti la contemplació estètica

però que alhora tingui un alt com-

ponent pedagògic.

Prenent, doncs, com a punt de partida

aquest plantejament presentem els

tres nous espais:

• El pas del segle XIX al XX, en referèn-

cia a la creació pictòrica i escultòrica.

• El Taller i l’Escola, en què es destaca-

ran els dos centres d’ensenyament

artístic més importants que han

existit al territori:

- A la República: la creació i desenvo-

lupament del Taller-Escola d’Art de la

Generalitat de Catalunya a Tarragona. 

- A la postguerra: l’Escola-Taller d’Art

de la Diputació de Tarragona, un dels

nexes  que contribuiran a la cons-

cienciació artística i al desenvolupa-

ment progressiu dels seus creadors. 

• La contemporaneïtat amb una apro-

ximació a artistes i obres que en el

pas del segle XX al XXI ja han esde-

vingut referents a les nostres

comarques en diferents disciplines

artístiques, sense oblidar la projecció

aconseguida amb la Biennal d’Art i

els seus premis Tapiró de pintura i

Julio Antonio d’Escultura, creats el

1944 i encara vigents avui dia.

A l’exposició permanent tenim, a més,

el goig de comptar amb dues obres

significatives i que disposen d’un espai

propi: El Tapís de Tarragona, de Joan

Miró que podem contemplar en aquest

museu gràcies al conveni de dipòsit

que recentment han signat Creu Roja

de Tarragona, l’Ajuntament de la ciutat

i la corporació; i la instal·lació Aqua et

Tempus de Tom Carr, peça pensada i

realitzada per l’espai que ocupa, l’anti-

ga capella de la casa.

Totes aquestes col·leccions les oferim a

la ciutadania de les nostres comarques i

als visitants en general per tal que les

converteixin en una eina per al seu des-

envolupament personal tant intel·lec-

tual com emocional i així ser capaços, a

través de l’art i la cultura, de construir

una societat més justa i plural. 
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L’escenari actual del
temps de treball a les

administracions
públiques locals després

de l’EBEP
L’aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat

públic (EBEP), i la seva entrada en vigor el passat 13 de maig de 2007, han

comportat nombroses interpretacions sobre l’aplicació de diversos

preceptes que s’hi regulen i que fins a la data encara es mantenen en un

cert grau d’incertesa.

Arran de les diferents versions inter-

pretatives i la confusió en l’aplicació

directa o no a les diferents tipologies

d’Administració pública, l’Administració

General de l’Estat i la Generalitat de

Catalunya, durant el mes de juny de

2007, van dictar instruccions interpre-

tatives sobre tots els continguts de l’E-

BEP. Aquestes instruccions només eren

d’aplicació als seus respectius àmbits i,

per tant, l’Administració local no estava

subjecta als seus criteris interpretatius.

L’aparició d’aquestes instruccions inter-

pretatives i d’establiment de criteris

d’aplicació han estat, en si mateixes,

una nova forma de legislar, de caràcter

informal i de dubtosa legalitat. Sobre-

tot pel seu abast, ja que fins i tot resti-

tueixen de forma transitòria articles o

normes derogades pel mateix EBEP o

corregeixen alguns aspectes ambigus

de la mateixa llei.

En aquest escenari, podríem dir que les

entitats locals havien quedat, una vega-

da més, òrfenes de seguretat jurídica a

l’hora de saber quins aspectes de l’E-

BEP eren d’aplicació directa o no i si la

seva vigència estava condicionada a l’a-

parició de les respectives lleis de funció

pública de les comunitats autònomes.

Però el mes de març de 2008 ha apare-

gut una nova instrucció o circular, ela-

borada pel Ministeri d’Administracions

Públiques, que estableix nous criteris

interpretatius de l’EBEP, en aquest cas

només dirigits a l’Administració local.

Aquest nou document obre una nova

polèmica en alguns aspectes, ja que

contradiu en part els criteris d’interpre-

tació establerts per la Generalitat de

Catalunya en la seva Instrucció de juny

de 2007 i en els diferents espais de

debat on ha participat la Direcció Gene-

ral de Funció Pública sobre l’aplicació

de l’EBEP.

Un d’aquests aspectes més contradicto-

ris ha estat el contingut dels articles 48,

49 i 50 de l’EBEP, els quals regulen els

permisos dels funcionaris públics, els

relacionats amb la conciliació de la vida

personal, familiar i laboral i per raó de

violència de gènere, i les vacances del

personal funcionari i la seva aplicació

directa o no a les administracions locals.

Podem distingir-hi tres elements dife-

renciats:

• Els permisos recollits a l’article 48.1.

• Els dies de lliure disposició addicio-

nals regulats per l’article 48.2, les

vacances regulades per l’article 50 i la

disposició derogatòria única, apartat

a), que deroga diversos articles de la

Llei de funcionaris civils de l’Estat.

• Els permisos relacionats amb la con-

ciliació de l’article 49.

Els permisos de l’article
48.1 de l’EBEP

Sobre aquest aspecte no hi ha dubtes, i

totes les circulars, instruccions i inter-
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pretacions estableixen que l’apartat 1

de l’article 48 no és d’aplicació directa a

les administracions autonòmica i local

catalanes, i que només ho seria en cas

de manca de legislació aplicable, que

no és el nostre cas. 

Els dies de lliure disposició
i les vacances del personal
funcionari

Aquesta qüestió és molt més ambigua i

confusa, fins i tot en l’àmbit de les tres

administracions (estatal, autonòmica i

local), i és necessari tenir en compte els

antecedents històrics sobre aquesta

qüestió:

• L’acord Administració-sindicats

(2003-2004), de caràcter estatal, va

recollir una millora social que consis-

tia en l’establiment de dies addicio-

nals de vacances en funció dels anys

de serveis prestats pel funcionari,

amb el següent escalat:

- 15 anys de servei: 1 dia hàbil més

- 20 anys de servei: 2 dies hàbils més

- 25 anys de servei: 3 dies hàbils més

- 30 anys de servei: 4 dies hàbils més.

Aquesta millora només era d’aplicació

directa als funcionaris de l’Administra-

ció General de l’Estat, i va ser incorpo-

rada normativament mitjançant la

modificació de l’article 68 de la Llei de

funcionaris civils de l’Estat de 1964

(Decret 315/1964, de 7 de febrer). No

obstant, la Generalitat de Catalunya va

aplicar la mateixa mesura, tant al seu

personal funcionari com laboral, des-

prés de diferents acords amb els seus

representants. També és cert que bona

part de les administracions locals van

acordar mesures similars en els seus

respectius àmbits. Cal remarcar que

aquesta nova regulació de les vacances

per al personal laboral va ser introduïda

de forma majoritària als convenis

col·lectius de les diferents administra-

cions, amb els efectes que això com-

portarà en el futur i que comentem

més endavant.

L’aparició de l’EBEP en aquesta matèria

comporta un canvi substancial en la

regulació de les vacances del personal

funcionari. En primer lloc, l’article 50

estableix les vacances del personal fun-

cionari en 22 dies hàbils. En segon lloc,

l’article 48.2 fixa tot un seguit de dies

de lliure disposició en funció dels trien-

nis generats pel funcionari: 2 dies addi-

cionals a partir del sisè trienni, i un

increment d’un dia més per cada trien-

ni complert a partir del vuitè. Final-

ment, la disposició derogatòria única

deroga expressament l’article 68 de la

Llei de funcionaris civils de l’Estat

(Decret 315/1964, de 7 de febrer), que

regulava el règim de vacances del per-

sonal funcionari de l’Administració

General de l’Estat i els dies addicionals

establerts en l’Acord del 2003.

En definitiva, la voluntat evident i clara

era substituir els dies addicionals de

vacances per serveis prestats esta-

blerts en l’article 68 de la Llei de fun-

cionaris civils de l’Estat (Acord del

2003) pels dies addicionals fixats en

l’article 48.2 de l’EBEP, mesura que en

conjunt era més beneficiosa per al

personal funcionari i possibilitava més

flexibilitat a l’hora de gaudir-los. Per

tant, amb l’aprovació de l’EBEP una

primera conclusió era que les vacances

del personal funcionari quedaven defi-

nitivament fixades en 22 dies hàbils i

s’aplicava el nou règim de dies de lliu-

re disposició establert en l’article 48.2.

Una segona conclusió és que aquesta

era la línia a seguir en els àmbits auto-

nòmic i local. Una tercera conclusió

era que aplicar aquest intercanvi en

l’àmbit del personal laboral no era tan

senzill: l’article 48.2 no és d’aplicació al

personal laboral i els dies addicionals

de vacances estan pactats, majoritària-

ment, en conveni col·lectiu i el seu

contingut no és alterable durant la

seva vigència.

Però l’aparició de les instruccions inter-

pretatives de l’AGE i de la Generalitat de

Catalunya, el juny de 2007, van fer una

interpretació molt més flexible. En el

cas de l’AGE la Instrucció restaurava la

vigència de l’article 68 de la Llei de fun-

cionaris civils de l’Estat de forma transi-

tòria (fet insòlit, fins a la data, que una

instrucció pugui disposar de forma

contrària el contingut d’una llei recent-

ment aprovada), i fixava que es mantin-

drien en vigor els calendaris laborals

aprovats per al 2007, per la qual cosa el

personal funcionari mantenia els dies

addicionals de vacances, als quals s’afe-

gien els dies addicionals de lliure dispo-

sició de l’art. 48.2 de l’EBEP.

En el cas de la Generalitat de Catalunya,

la Instrucció va anar més enllà, ja que

establia que l’apartat 2 de l’article 48

tenia caràcter bàsic. Seguint l’exemple

de l’Estat, mantenia les vacances addi-

cionals i els dies de lliure disposició

addicionals, no només al personal fun-

cionari sinó també al personal laboral,

almenys de forma transitòria per a

l’any 2007.

En el cas de l’àmbit local l’escenari era

més complicat, ja que ambdues ins-

truccions tenien el seu àmbit restrin-

git a les administracions estatal i

autonòmica i no eren d’aplicació en

aquest àmbit. En aquest cas les solu-

cions adoptades han estat diverses,

però bàsicament s’han centrat en

dues línies:

• Suprimir els dies addicionals de

vacances per antiguitat i incorporar

els dies addicionals de lliure disposi-

ció del 48.2 per al personal funciona-

ri. En el cas del personal laboral

aquesta mesura ha estat més difícil

d’aplicar i les solucions no han estat

homogènies.

• Seguir la mateixa línia que la Instruc-

ció de la Generalitat de Catalunya,

entenent que el 48.2 tenia caràcter

bàsic i mantenint també els dies

addicionals de vacances.

Però el març de 2008 les coses ja no es

llegeixen de la mateixa forma, almenys

des de la perspectiva del Ministeri d’Ad-

ministracions Públiques (MAP), el qual

ha dictat una nova circular de criteris

interpretatius de l’EBEP i la seva aplica-

ció a les administracions locals. En

aquesta ocasió el MAP estableix que

l’article 48, globalment, no té caràcter

bàsic i que per tant només serà d’apli-

cació en defecte de legislació aplicable,

acord, conveni o altres instruments

negociables.

àmbit
Josepa Zamora Barceló

Coordinadora dels Serveis Interns de la Diputació de Tarragona
Àlex Grau Orts

Cap de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona
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Aquesta nova interpretació significa la

no obligatorietat en l’aplicació dels dies

de lliure disposició addicionals del 48.2

per a l’Administració local a Catalunya,

ni tampoc en aquelles que disposin

d’acord o pacte de condicions que

reguli els permisos o afers propis de

forma específica.

Els permisos relacionats
amb la conciliació de la
vida familiar i laboral de
l’article 49 de l’EBEP

La Instrucció de la Generalitat de Cata-

lunya de juny de 2007 avalava l’aplicació

de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de

mesures de conciliació de la vida perso-

nal, familiar i laboral del personal al ser-

vei de les administracions públiques de

Catalunya, sobre el que estableix l’arti-

cle 49 de l’EBEP.

Aquest criteri no estava exempt de risc,

ja que l’article 49 tenia caràcter bàsic i

en alguns aspectes era difícil valorar

quina norma era més beneficiosa per a

l’empleat públic.

La Instrucció del MAP de març de 2008

estableix l’obligatorietat de l’Adminis-

tració local d’aplicar els preceptes esta-

blerts en l’article 49 de l’EBEP, fins i tot

al personal laboral, la qual cosa suposa

deixar en evidència la mateixa Direcció

General de Funció Pública de la Genera-

litat de Catalunya, la qual tampoc ha

estat capaç d’adaptar el contingut de la

mateixa Llei 8/2006 a les previsions de

l’EBEP fins a la data.

Les conclusions

Després de quasi un any de vigència de

l’EBEP i les polèmiques, incerteses i

ambigüitats creades quant a la seva

aplicació, una primera reflexió gira a

l’entorn de la qualitat de la redacció de

les nostres normes en matèria de fun-

ció pública, més encara si es tractava

que aquesta disposició ens ajudés a cla-

rificar i simplificar el marc normatiu

dels empleats públics.

Una segona conclusió fa referència a la

temeritat de dictar instruccions o cir-

culars d’interpretació sobre una

norma que no ha estat produïda al

nostre àmbit i sobre la qual, fins i tot,

es fan adaptacions sense cap rigor

jurídic, amb les conseqüències que

això pot comportar en el futur i en

diferents nivells de l’Administració

pública.

Finalment, i en aquest nou escenari, es

fa necessari una revisió de les diverses

situacions existents en cada entitat

local i reflexionar sobre l’aplicació indis-

criminada de dies de lliure disposició,

afers propis, vacances addicionals i

altres concessions en matèria de jorna-

da que en alguns casos poden suposar

jornades efectives de treball inferiors a

les 1.350 hores anuals. 

Les reflexions que caldria fer

És aquest un exemple de bona gestió

del temps de treball? 

En un entorn socioeconòmic com l’ac-

tual, són plausibles aquestes conces-

sions amb els nous reptes de

l’administració electrònica?

Incrementen aquestes mesures la pro-

ductivitat dels nostres empleats públics?

(Estadísticament, el nostre país és dels

que realitza jornades més llargues en el

sector privat, però menys productives

respecte d’altres països de la UE.)

És l’antiguitat un criteri de discrimina-

ció positiva, objectiu i equitatiu, per a

una gestió de recursos humans moder-

na i orientada als resultats?

És objectiu de la mesura la sensibilitat

d’entendre l’antiguitat de forma similar

a la conciliació de la vida laboral i familiar

però en la darrera etapa professional, en

la qual es poden produir noves càrre-

gues familiars com l’atenció als pares?

Estan pensades aquestes mesures

tenint en compte com eren els afers

propis en el seu origen (motivats, sense

gaudir-los totalment, etc.)? O com s’uti-

litzen actualment en la majoria dels

casos com a dies de vacances, univer-

salment gaudits en la seva totalitat?

Les respostes queden en les vostres

reflexions. 
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El conveni col·lectiu del
personal laboral al servei

dels ens locals

Unes recents sentències de la sala social del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya de dates 25-4-2007 i 20-12-2007 ens han recordat l’aplicabilitat

dels convenis col·lectius al personal que presta els seus serveis als

ajuntaments mitjançant un contracte laboral.

El personal laboral al servei
dels ens locals

L’article 8 de l’Estatut bàsic de l’emple-

at públic (en endavant EBEP), aprovat

per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, després

d’establir el concepte d’empleats

públics com aquells que desenvolupen

“funcions retribuïdes a les administra-

cions públiques al servei dels interessos

generals”, classifica els empleats en

funcionaris de carrera, funcionaris inte-

rins, personal eventual i personal labo-

ral, i defineix aquest darrer com aquell

que “en virtut d’un contracte de treball

formalitzat per escrit, en qualsevol de

les modalitats de contractació de per-

sonal previstes a la legislació laboral,

presta serveis retribuïts per les admi-

nistracions públiques”.

El règim jurídic del
personal laboral

L’article 7 de l’EBEP, a l’hora d’establir el

règim jurídic aplicable al personal labo-

ral, indica que aquest es regeix per la

legislació laboral i per les altres normes

convencionalment aplicables, a més de

pels preceptes del mateix EBEP que

expressament ho indiquin.

Per tant, les normes del dret laboral

són, i en primer lloc, les que regulen el

règim jurídic del personal laboral al ser-

vei de l’Administració local. I l’article 3

del Text refós de l’Estatut dels treballa-

dors, aprovat per Reial decret legislatiu

1/1995, de 24 de març (en endavant

ET), estableix com a fonts del dret labo-

ral, i per aquest ordre: les disposicions

legals, els convenis col·lectius, el con-

tracte de treball (com a expressió de la

voluntat de les parts contractants) i els

usos i costums locals i professionals.

Així, el conveni col·lectiu se’ns mostra

com la segona font del dret en la regu-

lació de les relacions jurídiques entre

empresaris i treballadors. I la condició

d’empresari de l’Administració pública,

i la seva submissió a aquest sistema de

fonts del dret laboral, ha estat plena-

ment admesa per la jurisprudència del

Tribunal Suprem en sentències com les

de 18-3-1991, 7-10-1992, 3-6-1994 o

15-7-1996.

El conveni col·lectiu:
classes

El concepte de conveni col·lectiu el tro-

bem a l’art. 82 ET, que el defineix com

l’expressió de l’acord lliurement adoptat

entre els representants dels treballadors

i dels empresaris, que és el resultat de la

negociació col·lectiva. Els convenis

col·lectius regulen les condicions de tre-

ball i de productivitat del personal inclòs

en el seu àmbit d’aplicació.

Però, per resoldre sobre quin és aquest

àmbit d’aplicació de cada conveni

col·lectiu en concret, la doctrina més

autoritzada ha distingit entre dos tipus

de convenis: els extraestatutaris (o

aquells que no respecten els preceptes

del títol III de l’ET, tant pel que fa al seu

contingut com pel que fa a la composi-

        



ció de la mesa negociadora o al règim

d’adopció d’acords) i els estatutaris

(anomenats així per la seva conformitat

amb el dit ET). Els convenis extraestatu-

taris tenen un mer caràcter contractual

que els suposa tenir una eficàcia limita-

da exclusivament a aquells treballadors

i empresaris que de forma personal i

directa el van pactar, o bé a aquells que

amb posterioritat s’hi hagin adherit de

forma expressa.

Per contra, els convenis estatutaris són

convenis d’eficàcia general o erga

omnes, perquè tenen eficàcia normati-

va, ja que, com hem vist, constitueixen

la segona font del dret laboral i, per

tant, obliguen no només a aquells

representants dels treballadors i dels

empresaris que els van negociar direc-

tament sinó a molts altres treballadors

i empresaris que ni van participar en la

negociació, ni estaven expressament

representats pels seus representants,

ni expressament es van adherir al con-

veni. Així es desprèn de l’art. 82.3 ET

quan indica que els convenis col·lectius

“obliguen tots els empresaris i els tre-

balladors inclosos dintre del seu àmbit

d’aplicació i durant tot el temps de

vigència”.

Conseqüència directa i òbvia, per tant,

d’aquesta obligació és la previsió que

l’article 85.3 ET conté sobre el contin-

gut mínim dels convenis col·lectius,

que forçosament hauran de delimitar

el seu àmbit personal, funcional, terri-

torial i temporal d’aplicació. Així, i

segons el mateix article 85 ET, en fun-

ció del seu àmbit d’aplicació podrem

distingir entre convenis “d’empresa” i

convenis d'àmbit superior al d’empresa

(o convenis “de sector”). 

Les sentències del Tribunal Suprem de

7-10-2004 i 1-6-2005 estableixen que

no és matèria disponible quedar o no

sotmès a un conveni d’eficàcia general

o conveni estatutari. Així, i per bé que

una empresa no disposi de conveni

col·lectiu propi, això no l’eximeix d’apli-

car en les relacions amb els seus treba-

lladors el conveni col·lectiu del sector

corresponent, com a conseqüència

directa del sistema de fonts del dret

laboral que hem analitzat i l’obligada

submissió als convenis estatutaris com

a font del dret que són.

L’aplicació del conveni
col·lectiu de sector en
defecte de conveni
d’empresa a l’Administració
local

La primera sentència d’aquestes que

acabem d’esmentar, la dictada pel Tri-

bunal Suprem en data 7-10-2004 en el

recurs de cassació per unificació de

doctrina núm. 2182/2003, és de cabdal

importància pel que respecta a la vin-

culació de les administracions públi-

ques quan actuen com a

proporcionadores de feina en els ter-

mes d’una relació de dret laboral.

La sentència admet que la realitat fa que

les administracions públiques no puguin

formar part de cap organització empre-

sarial a l’efecte de poder participar en la

negociació d’un conveni col·lectiu de

sector, cosa que semblaria que hauria

de dur a l’exclusió de les administra-

cions de l’àmbit d’aplicació d’aquests

convenis, ja que no han estat represen-

tades en la mesa de negociació.

Però lluny d’això, el Tribunal Suprem

entén que aquesta primera apreciació

no pot prosperar, justament perquè no

ens trobem davant de convenis

extraestatutaris, sinó davant de conve-

nis estatutaris que, com hem dit, tenen

una eficàcia normativa erga omnes.

Per això, la sentència estableix la doc-

trina d’acord amb la qual, a manca de

conveni d’empresa, la relació jurídica

del personal laboral al servei de l’ajun-

tament es regeix pel conveni col·lectiu

del sector, perquè si no es crearia un

injustificat buit de regulació en els cen-

tres de treball a càrrec de l’Administra-

ció pública, contrari al principi

d’igualtat consagrat als articles 14 de la

Constitució Espanyola i 17 ET.

A partir d’aquesta doctrina legal fixada

pel Tribunal Suprem, trobem diversos

pronunciaments de tribunals superiors

de justícia que condemnen els ajunta-

ments a aplicar als seus treballadors les

condicions més beneficioses contingu-

des als convenis col·lectius de sector,

justament perquè aquests constituei-

xen en la jerarquia de les fonts del dret

un mínim que els contractes de treball

han de respectar. Així, per exemple,

sentències com les del Tribunal Supe-

rior de Justícia de la Comunitat de

Madrid núm. 324/2006, de 24 d’abril,

del Tribunal Superior de Justícia de Cas-

tella-la Manxa núm. 14/2007, de 9 de

gener, del Tribunal Superior de Justícia

de la Regió de Múrcia núm. 838/2007,

de 2 de juliol, del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya núm. 350/2006,

de 17 de gener, o del mateix Tribunal

Superior núm. 3030/2007, de 25 d’abril. 

Aplicació del conveni
col·lectiu del sector
d’activitat concret

La qüestió sobre quin conveni de sec-

tor concret cal aplicar la resol el fona-

ment jurídic cinquè de la Sentència del

Tribunal Suprem de data 7-10-2004 en

els termes següents: “Cuando estas

actividades sean varias, ciertamente

puede resultar incómodo al Ente públi-

co empleador cumplir la normativa

resultante de tantos convenios como

actividades, pero este inconveniente

puede fácilmente obviarse acudiendo a

la solución, ya antes apuntada, de ges-

tar un convenio colectivo propio o «de

empresa», en el que se regulen las con-

diciones de trabajo de todos los asala-

riados, solución ésta a la que acude un

gran número de Ayuntamientos, tal

como la experiencia revela. Lo que no

resulta admisible es que el empleador

decida prescindir de un convenio «de

empresa», y a la vez pretenda no

someterse a aquél o aquellos conve-

nios que regulan cada una de las activi-

dades en cuyo desarrollo el empleador

contrate trabajadores asalariados, pues

esto crearía un injustificado vacío nor-

mativo.”

A més, el Tribunal Superior de Justícia

de Catalunya, en Sentència de 25 d’a-

bril de 2007, ens indica el següent:

“Es decir, careciendo las corporaciones

locales de una actividad única o preva-

lente que permita determinar la aplica-

ción de un concreto convenio

colectivo, cuando no existe convenio

colectivo propio que pueda regular

todas y cada una de las actividades a las

que atienden aquéllas, en relación con

el personal a su servicio para su desem-

peño, se opta por la solución ad hoc,
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únicamente justificada para estos

supuestos, que permite realizar una

aplicación «ecléctica» de diversas nor-

mas convencionales, para salvar el vacío

de regulación existente en estos casos.”

Perquè el que és clar és que els ajunta-

ments desenvolupen diverses classes

d’activitats per a les quals necessiten

contractar empleats en règim laboral i,

en defecte d’un únic conveni col·lectiu

propi de l’ajuntament que abasti totes i

cadascuna d’aquestes classes d’activitat

(o conveni “d’empresa”), caldrà aplicar a

cada treballador el conveni del sector

corresponent a les tasques que el tre-

ballador desenvolupi en cada cas, ate-

nent així al principi d’activitat real, cosa

que afegeix un plus de complexitat en

la determinació del règim jurídic aplica-

ble a cada treballador en concret.

Exclusió de l’aplicació de
determinats convenis a
l’Administració local

En consonància amb tot el que s’ha

argumentat fins ara, el que en cap cas

pot ser objecte d’aplicació per a la

regulació de les condicions de treball

d’un empleat d’una determinada Admi-

nistració pública és el conveni col·lectiu

d’una altra empresa, encara que es

tracti també d’una Administració públi-

ca. Així ho ha establert la Sentència del

Tribunal Superior de Justícia de Catalun-

ya núm. 9038/2007, de 20 de desem-

bre, que analitza la reclamació

efectuada per un treballador d’un ajun-

tament que presta els seus serveis en

un centre de treball en el qual, alhora,

desenvolupa les seves activitats un altre

ens públic amb qui l’ajuntament ha

subscrit un conveni de col·laboració per

a la prestació d’un determinat servei.

Davant la pretensió del treballador que

se li apliquin les millors condicions que

resulten del contingut del conveni

col·lectiu d’aquest altre ens públic, la

sala entén que “No se trata tampoco, a

diferencia de los supuestos analizados

en la doctrina unificada anteriormente

transcrita,1 de la aplicación de un con-

venio colectivo cuyo ámbito funcional

corresponde con un sector de activi-

dad, sino de un convenio de un ente

público distinto del que es empleador

del demandante”. Conclou la sentència

indicant que l’existència d’un conveni

entre l’ajuntament i l’ens públic no

permet estendre l’àmbit d’aplicació

personal del conveni a altres treballa-

dors que no formin part de l’estructura

i organització del dit ens públic.

Una qüestió diferent és, i pel que res-

pecta als convenis estatutaris “de sec-

tor”, el contingut de l’article 82.3 ET,

que estableix la possibilitat que en els

dits convenis es regulin les condicions i

procediments per a la seva no aplicació

en determinades empreses i davant

determinats supòsits. Són les anome-

nades “clàusules d’inaplicació del règim

salarial” previstes en els mateixos con-

venis per a aquells casos en què l’em-

presari acredita objectivament i

fefaentment la impossibilitat de donar

compliment al conveni en les condi-

cions, la forma i els terminis establerts

al mateix conveni.

Possibilitat d’adhesió a
convenis col·lectius

L’article 92 ET estableix la possibilitat

d’adhesió a un conveni col·lectiu en

vigor, a través del comú acord de les

parts legitimades per a negociar el con-

veni (això és, els representants dels tre-

balladors i de l’empresa que compleixin

amb els requisits de representació que

estableix l’article 87 ET).

A aquesta figura de l’adhesió cal afegir-

hi les previsions que per als anomenats

“acords marc” efectua l’article 83 ET, i

que possibilita l’establiment d’acords

interprofessionals o d’acords sobre

matèries transversals concretes.

I això, afegit a les noves possibilitats

que per a la negociació d’àmbit supra-

municipal s’han obert a partir de l’arti-

cle 34.2 en relació amb el 32, ambdós

de l’EBEP, ens porta a poder parlar dels

avantatges que per als municipis amb

escassa capacitat per a la negociació

col·lectiva els pot reportar la possibilitat

d’adherir-se als convenis col·lectius de

sector d’Administració pública d’àmbit

supramunicipal que eventualment es

puguin adoptar.

Conclusió

Al personal laboral que presta els seus

serveis a un ajuntament li serà d’aplica-

ció el conveni col·lectiu propi d’aquest

ajuntament, i en defecte de conveni

“d’empresa” li serà d’aplicació el conve-

ni col·lectiu del sector corresponent a

l’activitat efectivament desenvolupada

pel treballador.

Per aquest motiu, és recomanable que

els ajuntaments, per tal de regular les

condicions de treball del personal labo-

ral al seu servei, negociïn els seus propis

convenis col·lectius d’empresa, o bé

s’adhereixin als eventuals convenis

d’àmbit sectorial d’Administració pública

i àmbit territorial supramunicipal que es

puguin arribar a adoptar en virtut de les

previsions establertes a l’ET i l’EBEP.

17
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1 Fa referència a la sentència dictada en unificació de doctrina pel Tribunal Suprem en data 7-10-2004 i que ja hem analitzat.
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El reconeixement de les
nostres àrees de lleure

com a recurs turístic
pels seus valors naturals

i culturals
S’entén per “àrea de lleure”:

Aquell espai preferentment situat en el medi rural i generalment associat a

un element patrimonial (ermita, font, safareig…) o natural (riu, bassa,

arbreda…) d’interès, equipat amb mobiliari i estructures que permeten el

descans i el gaudi a l’aire lliure dels ciutadans i/o on es realitzen activitats

socials i culturals organitzades (aplecs, romeries…).

Les àrees de lleure de la
demarcació: un valor
cultural i ambiental que la
Diputació promou

La Diputació de Tarragona, mitjançant la

Unitat de Medi Ambient del SAM, tradi-

cionalment ha donat ajut als municipis,

any rere any, per condicionar o instal·lar

àrees de lleure orientades a la preven-

ció d’incendis forestals.

Així doncs, amb aquest ajut molts ajun-

taments, amb el temps, han anat millo-

rant, equipant i gestionant punts de

descans i lleure vora ermites, fonts, rie-

res, punts d’observació del paisatge o

de gaudi de qualsevol element patri-

monial o natural apreciat al municipi,

en indrets on tradicionalment la gent

(ja siguin els habitants del poble o els

visitants) s’ha acostumat a aplegar-s’hi

per al gaudi a l’aire lliure.

Aquestes àrees de lleure tenen tres

papers fonamentals, i la Diputació de

Tarragona n’és conscient i vol impulsar-

los a la demarcació de Tarragona:

1. El seu paper en la prevenció d’incen-

dis forestals com a enclavaments que

concentren els visitants i estan condi-

cionats per a la minimització de l’im-

pacte ambiental (alteració del paisatge,

soroll, acumulació de residus, etc).

2. El seu valor com a recurs turístic,

dins l’oferta de turisme de natura (sen-

derisme, interpretació del patrimoni…).

3. La necessitat dels ciutadans de dis-

posar d’espais naturals de qualitat per a

l’oci a l’aire lliure.

La Diputació ha elaborat un
catàleg de les àrees de
lleure per potenciar aquest
recurs turístic i el seu valor
patrimonial

Després d’una munió d’anys aportant

recursos econòmics i tècnics per a la

creació, consolidació, manteniment i

millora d’aquestes àrees, la Diputació

de Tarragona ha realitzat un catàleg

exhaustiu d’aquestes àrees.

Aquest inventari ha estat plantejat amb

els següents objectius:

• Conèixer l’estat i l’oferta d’àrees de

lleure de la demarcació i els seus

valors naturals i culturals.

• Disposar d’una eina de propostes de

millora i de gestió per adequar l’es-

tat i l’oferta d’aquestes àrees de

lleure a les necessitats actuals.

• Adequar a aquestes noves necessitats

la línia de subvencions de la Diputació

de Tarragona adreçada a la instal·lació

i manteniment d’àrees de lleure, per

emfatitzar el seu paper dins la dina-

mització del turisme de natura i el

seu rol interpretatiu/educatiu dels

espais rurals i naturals on es troben.

• Posar a disposició dels ens locals que

ho sol·licitin la informació d’aquest

catàleg i, a mitjà termini, posar-la

també a Internet perquè estigui dis-

ponible per a possibles visitants.

18
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Les fases d’elaboració del
catàleg

1a fase: Identificació de les
àrees de lleure

Per a la realització del catàleg, en una

primera fase es va consultar la llista d’a-

juts atorgats per la Diputació de Tarra-

gona als ajuntaments per a la

instal·lació o adequació d’àrees de lleu-

re, alhora que també es van consultar

tots els ajuntaments de la demarcació

per establir una primera llista d’àrees

de lleure inventariables.

2a fase: Classificació i
definició de les àrees de
lleure

Un cop identificades, s’hi va fer una

visita in situ i es va elaborar un recull

amb les dades clau de cadascuna, la

seva classificació (segons ubicació,

valors, objecte…) i la clara definició del

concepte d’àrea de lleure, tot remar-

cant-ne els valors que van motivar la

seva pròpia instal·lació.

3a fase: Elaboració de les
fitxes del catàleg

Així doncs, el catàleg identifica totes les

àrees de lleure existents a la demarca-

ció i les estudia, aportant diverses

dades sobre cadascuna:

• La seva localització.

• La infraestructura de què disposa

(bancs, taules, fonts, graelles, serveis,

gronxadors, senyalització i d’altres).

• El grau d’adequació del seu accés.

• La seva relació amb elements natu-

rals o patrimonials d’interès i rutes

turístiques o senderistes establertes.

• La seva relació amb espais naturals

protegits.

• El grau de potencial interpretatiu de

l’àrea.

• Els principals reptes per a la seva

gestió i propostes de millora. 

Aquesta informació ha estat introduïda

en una base de dades que permet una

fàcil lectura i manipulació, així com

l’obtenció d’informes temàtics i poste-

riors ampliacions del catàleg. Es pot

consultar a la pàgina web del Fòrum

de la Sostenibilitat (www.forumsosteni-

bilitat.cat).

En total, es van inventariar 154 àrees

de lleure corresponents a 121 munici-

pis de la demarcació, majoritàriament

situades en municipis de caire rural i

propers a espais naturals. 

Els motius de la inclusió de les àrees de

lleure en el catàleg han estat: no ser

parc d’urbanitzacions i ser àrees de

lleure en funcionament o de lleure

associat a un element patrimonial,

natural o d’interès per al gaudi a l’aire

lliure dels ciutadans, entre altres causes.

Així, la distribució d’àrees de lleure

catalogades per comarques ha estat la

següent:

Els resultats de l’elaboració
del catàleg

De l’anàlisi realitzada, es conclou el

següent:

Tipologies d’àrees de lleure

Les tipologies d’àrees de lleure són

diverses, però normalment s’associen

al nostre ric patrimoni cultural.

• Destaquen les àrees associades a

ermites, com un dels elements d’in-

terès patrimonial més abundants i

rics, i sovint associats a aplecs festius

i culturals, que donen motius a la

seva existència. Fins a 41 àrees de

lleure estan associades a aquest

patrimoni sociocultural.

• En segon lloc, destaquen àrees de

lleure associades a elements de la

cultura de l’aigua, ja siguin fonts (22)

o safareigs/rentadors (7), i d’altres

de més minoritaris, com ara antics

molins, ponts, sèquies o canals. El

riu Ebre, com a element fisiogràfic,

natural i cultural d’enorme potència,

recull també nombroses àrees de

lleure als seus marges.

• Finalment, hi hauria una tipologia

mixta d’àrees de lleure que combi-

nen la presència d’ermites amb els

elements de la cultura de l’aigua.

Principals reptes per a la
seva gestió i millora

De l’estudi realitzat, i atenent al nou

enfocament que configura les àrees de

lleure com a punts estratègics per al

turisme de qualitat, es detecta la

necessitat de millorar les àrees de lleu-

re en els següents aspectes:

• Cal facilitar-hi l’accés dels visitants i,

per tant, posar èmfasi en la seva

senyalització des de la xarxa viària

principal i des dels nuclis urbans més

propers.

• Cal impulsar el seu paper interpreta-

tiu de l’entorn i del paisatge, ja que

sovint es troben en emplaçaments

de gran valor històric, cultural, natu-

ral, geològic i paisatgístic.

• També és recomanable parar especial

atenció als materials i l’estètica de l’e-

quipament de mobiliari, tot cercant

instal·lacions integrades en l’entorn i

evitant els materials molt artificials

(com el formigó o els metalls).

• Finalment, és també fonamental pen-

sar en el seu ús final i adequar-lo a les

necessitats de l’usuari. Així, elements

com les taules per fer-hi un pícnic o

l’existència d’arbrat d’ombra perme-

tran gaudir-ne de forma òptima.

L’impuls de la Diputació a
aquest recurs turístic

La Diputació de Tarragona reconeix la

importància d’aquestes instal·lacions

com a recurs turístic del nostre patri-

moni natural i cultural. Per això, aquest

any 2008 s’han modificat les bases de

subvencions a àrees de lleure per apro-

par-les més a les necessitats actuals, i

s’ha incrementat el pressupost destinat

a aquests ajuts fins a una dotació de

500.000 euros. 

Comarca Nombre d’àrees

Alt Camp 18

Baix Camp 13

Baix Ebre 16

Baix Penedès 8

Conca de Barberà 24

Montsià 14

Priorat 24

Ribera d’Ebre 15

Tarragonès 9

Terra Alta 13

àmbit
Sílvia Arroyo Aparicio

Unitat de Medi Ambient del SAM de la Diputació de Tarragona
Eduard Soler García de Oteyza

Consultor ambiental

juny 2008
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La subrogació dels
deures urbanístics. El cas

concret de les quotes
d’urbanització

Com a ingrés de dret públic, estarien

incloses en la referència residual que

preveu l’art. 2.1, apartat h), del Reial

decret legislatiu 2/2004, pel qual s’a-

prova el Text refós de la llei reguladora

de les hisendes locals, “les altres presta-

cions de dret públic”.

Subrogació dels deures
urbanístics referits a les
quotes d’urbanització

Aprovat el projecte de reparcel·lació,

aquest s’inscriu en el Registre de la Pro-

pietat i les finques resultants queden

gravades, amb caràcter real, al paga-

ment de la quantitat que li correspon

en el compte de liquidació provisional

de la reparcel·lació, i al saldo del comp-

te de liquidació definitiu d’aquesta.

La legislació urbanística estatal (Text

refós de la Llei del sòl estatal, R.D.L.

1346/1976) estableix que “la enajena-

ción de fincas no modificará la situa-

ción de su titular en orden a las

limitaciones y deberes instituidos por

esta ley o impuestos en virtud de la

misma, por la actos de ejecución de

sus preceptos, y el adquirente quedará

subrogado en el lugar y puesto del

anterior propietario en los compromi-

sos que hubiere contraído con las Cor-

poraciones públicas respecto a la

urbanización y a la edificación”. 

El Text refós de la llei d’urbanisme,

aprovat pel DL 1/2005, de 26 de juliol,

fa una remissió específica en aquest

sentit a la normativa estatal, sobre el

règim del sòl:

“Article 38. Consideracions generals

sobre els drets i els deures dels pro-

pietaris: 2. Els requisits per a l’aliena-

ció de finques i per a la subrogació

dels nous titulars en els drets i els

deures urbanístics dels propietaris

anteriors s’han d’ajustar al que esta-

bleix la legislació aplicable en matèria

de règim de sòl i de valoracions”.

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel

qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’urbanisme, recull el principi de

subrogació dels adquirents en els deu-

res urbanístics pendents:

“27.3 En cas de transmissió de fin-

ques per qualsevol causa o títol, la

nova persona titular se subroga en

els drets i deures urbanístics dels

propietaris o propietàries anteriors, i

també en els compromisos que

aquests haguessin acordat amb l’ad-

ministració urbanística si han estat

objecte d’inscripció en el Registre de

la propietat o bé de publicitat per

raó de l’aprovació d’un conveni o

per formar part d’un instrument de

planejament o gestió urbanística.”

En el mateix sentit, l’art. 18 de la Llei

8/2007, de 28 de maig, de sòl, estableix

el següent:

“Article 18. Transmissió de finques i

deures urbanístics.

1. La transmissió de finques no

modifica la situació del titular respec-

te dels deures del propietari d’acord

amb aquesta Llei i els que estableix la

legislació de l’ordenació territorial i

urbanística aplicable o exigibles pels

actes d’execució d’aquesta. El nou

titular queda subrogat en els drets i

deures del propietari anterior, així

com en les obligacions assumides

per aquest enfront de l’Administra-
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Les quotes d’urbanització són ingressos de dret públic, no tributaris, i per

tant es regeixen per la normativa urbanística. Són obligacions pecuniàries,

derivades d’obligacions ex lege, i en concret de l’execució del planejament

urbanístic. Estan obligats a pagar-les els propietaris de terrenys inclosos en

l’àmbit d’actuació urbanística (polígon d’actuació o unitat d’actuació en sòl

urbà, i sector en sòl urbanitzable). En la modalitat de compensació bàsica

són exigides per la junta de compensació, i en la modalitat de cooperació

són exaccionades per l’Administració actuant. En tots dos casos poden ser

exigides utilitzant la via de constrenyiment.
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ció competent i que hagin estat

objecte d’inscripció registral, sempre

que aquestes obligacions es referei-

xin a un possible efecte de mutació

juridicoreal.”

Ara bé, és obligat que el transmitent

faci constar en el document públic

corresponent aquests deures urbanís-

tics pendents, i en el cas que no ho faci

l’adquirent pot rescindir el contracte:

“2. En les alienacions de terrenys,

s’ha de fer constar en el títol corres-

ponent: 

a) La situació urbanística dels

terrenys, quan no siguin suscepti-

bles d’ús privat o edificació, tinguin

edificacions fora d’ordenació o esti-

guin destinats a la construcció d’ha-

bitatges subjectes a algun règim de

protecció pública que permeti taxar

el seu preu màxim de venda, lloguer

o altres formes d’accés a l’habitatge.

b) Els deures legals i les obligacions

pendents de complir, quan els

terrenys estiguin subjectes a una de

les actuacions a què es refereix l’a-

partat 1 de l’article 14.

3. La infracció de qualsevol de les dis-

posicions de l’apartat anterior faculta

l’adquirent per rescindir el contracte

en el termini de quatre anys i exigir

la indemnització que sigui procedent

d’acord amb la legislació civil.”

En aquest mateix sentit s’ha manifestat

reiteradament la jurisprudència, i en

concret el TS en sentències de 2 de

novembre de 1996 (RJ 1993/8312) i de

18 de gener de 1996 (RJ 1996/29), en

què afirma que és procedent l’exigència

del pagament de les quotes d’urbanitza-

ció pendents de pagament al nou pro-

pietari de la finca, com a conseqüència

de la subrogació de totes les càrregues

que imposa l’ordenament urbanístic.

En conclusió, cal afirmar que l’afecció

de les finques inscrita en el Registre de

la Propietat és una càrrega real que les

grava amb independència de qui en

sigui el titular, i per tant la transmissió

de la finca no modifica la situació del

nou titular respecte dels deures que li

són exigibles d’acord amb la legislació

urbanística, atès que aquest queda

subrogat en el lloc de l’anterior propie-

tari, en els drets i en els deures.

L’obligat al pagament de les
quotes d’urbanització en
funció de l’aspecte temporal
de la seva liquidació

En ocasions, el problema sorgeix quan

es produeixen transmissions en la titu-

laritat de les parcel·les incloses en el

projecte de reparcel·lació, durant l’exe-

cució del procés d’urbanització, en què

s’originen dubtes respecte a la figura

de l’obligat al pagament de les quotes

d’urbanització.

Per tal d’analitzar aquesta situació i

esbrinar, per tant, qui té la consideració

d’obligat al pagament de les quotes

urbanístiques, cal tenir present en pri-

mer lloc el que estableix l’art. 19.2 del

RD 1093/1997, que ens parla de “propie-

taris” o “titulars del domini” (també ho

fan els arts. 186.2 i 188 del Reglament

de gestió urbanística, tot i no ser d’apli-

cació actualment a Catalunya). La STSJ de

Canàries 1271/1993 (3-2-98) indica que

“frente a la determinación de la cuenta

de liquidación solo se debe tener en

cuenta la titularidad actual en orden a su

exacción”. En aquesta línia, cal conside-

rar obligat al pagament de les quotes

qui exerceixi la condició de propietari

dels terrenys o de la finca objecte de l’e-

xecució urbanística en la data de l’acord

de la seva liquidació si aquest s’adopta

expressament, o bé els titulars que figu-

rin al compte de liquidació provisional si

les quotes s’exaccionen sobre la base de

l’acord d’aprovació de la reparcel·lació.

Igualment, serà l’obligat al pagament del

compte de liquidació definitiu qui tingui

la condició de propietari en el moment

de la seva aprovació. En aquest sentit, la

Sentència del TSJC de 25 d’octubre de

2001, 1008//2001 (JUR 2002/51920),

estableix que “la condición de sujeto

pasivo de unas determinadas cuotas

urbanísticas recaerá sobre quien sea

propietario de los terrenos o fincas en el

momento de ser aprobadas y giradas las

cuotas de urbanización”.

En el supòsit de canvis de titularitat un

cop aprovat el projecte de reparcel·lació

i quan encara no s’hagin liquidat les

quotes d’urbanització, el procediment

de subrogació s’inicia amb la comunica-

ció fefaent a l’ajuntament de la trans-

missió efectuada, i en aquest cas es

podran liquidar al nou propietari.

En el supòsit que les quotes ja hagin

estat liquidades a l’anterior titular, ni la

legislació estatal (Text refós de la Llei del

sòl de 1976, Llei 8/2007, de 28 de maig,

de sòl) ni la legislació autonòmica (LU)

regulen un procediment específic de

subrogació. Tampoc el Reglament gene-

ral de recaptació es refereix al cas con-

cret de la subrogació de les obligacions

urbanístiques, però en canvi el seu art.

12 conté una regla que, encara que està

referida a matèria tributària (i recordem

que les quotes d’urbanització són

ingressos de dret públic no tributari),

pot ser aplicada per analogia en defecte

d’una altra de més apropiada. Segons

aquest art. 12, si el deute no es paga, els

adquirents “respondran per derivació del

deute tributari”, tot especificant que “la

derivació de l’acció administrativa segui-

rà el règim establert en l’article anterior”

—es refereix a l’art. 11, que regula els

supòsits de responsabilitat subsidiària—

(STS de 25 de gener de 1996, Recurs

núm. 5943/1991 (RJ 1996/37).

És a dir, per tal de procedir a la subroga-

ció, caldria declarar fallit al primer deutor,

seguint els tràmits i requisits especificats

al Reglament general de recaptació, i un

cop finalitzada aquesta declaració es

podria derivar el deute a l’actual titular, el

qual s’ha subrogat ex legem en els deu-

res urbanístics pendents (STSJC núm.

143/2003 Jur. 2003/221997 i STSJ Ctat.

Valenciana 4849/1995).

L’art. 43 de la Llei 58/2003, de 17 de

desembre, general tributària, estableix

que seran responsables subsidiaris “els

adquiridors de béns afectes per llei al

pagament del deute tributari, en els ter-

mes de l’article 79 d’aquesta llei”.

L’art. 79 indica que “els adquiridors de

béns afectes per llei al pagament del

deute tributari han de respondre subsi-

diàriament amb aquests, per derivació de

l’acció tributària, si el deute no es paga”.

En conseqüència, es poden liquidar les

quotes al titular adquirent, sempre que

prèviament s’hagi seguit el procediment

de derivació corresponent. Evident-

ment, la nova liquidació comportarà

únicament el deute principal sense que

siguin imputables a l’adquirent ni el

recàrrec de constrenyiment ni els inte-

ressos meritats.

àmbit
Jaume Borja i Carles

Tècnic del Departament de Gestió Tributària de BASE de la Diputació de Tarragona

juny 2008
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El perfil del contractant.
La informació sobre

contractació pública a
través d’Internet

Concepte de ‘perfil de
contractant’

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de con-

tractes del sector públic, en el punt IV.3

de l’exposició de motius declara que,

entesa com una substancial innovació

respecte a la legislació anterior, incorpo-

ra les línies de la Directiva 2004/18/CE,

pel que fa a la preparació i adjudicació

dels negocis que hi estan subjectes, indi-

cant que això es realitza, entre altres

termes, optant per la plena inserció dels

mitjans electrònics, informàtics i telemà-

tics a l’àmbit de la contractació pública,

a fi de fer més fluides i transparents les

relacions entre els òrgans de contracta-

ció i els operadors econòmics.

D’acord amb la seva disposició final dot-

zena, la data d’entrada en vigor serà al

cap de sis mesos des de la publicació al

BOE, és a dir, el 30 d’abril de 2008.

L’article 1 de la Llei 30/2007, de 30 d’oc-

tubre, de contractes del sector públic,

disposa que la contractació en el sector

públic s’ha d’ajustar a una sèrie de prin-

cipis com són la llibertat d’accés a les

licitacions, la publicitat i transparència

dels procediments i la no discriminació i

igualtat de tracte entre els candidats.

Com una eina per a garantir la concre-

ció d’aquests principis, l’article 42 de la

mateixa llei estableix que els òrgans de

contractació estan obligats a difondre a

través d’Internet informació relativa a la

seva activitat contractual, i que la

forma d’accés a aquesta informació

haurà d’especificar-se en les pàgines

web institucionals, en la Plataforma de

Contractació de l’Estat i en els plecs i

anuncis de licitació.

A aquest fi es regula una nova figura, el

perfil del contractant, amb l’objectiu

d’assegurar la transparència i l’accés

públic a la informació contractual. 

Malgrat la denominació donada, la qual

en un principi sembla referida a la difu-

sió de les característiques identificati-

ves de l’Administració contractant, en

realitat es tracta d’un punt d’informa-

ció i un mitjà per a donar publicitat,

amb plens efectes legals, a dades rela-

tives a la contractació pública en un

entorn virtual. Tot això sense perjudici

de l’ús d’altres mitjans de publicitat,

quan s’estableixi per disposició legal o

voluntàriament. 

D’altra banda, cal plantejar la reflexió al

voltant de si el perfil del contractant és

a més a més una secció de la seu elec-

trònica, regulada en la Llei 11/2007,

d’accés electrònic dels ciutadans als

serveis públics.

Continguts del perfil del
contractant

Hi ha dos tipus de continguts, uns que

són obligatoris d’incloure en el perfil

del contractant i uns altres que són

opcionals.
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Continguts que cal incloure
obligatòriament en el perfil
del contractant

La Llei 30/2007 disposa com a obligatò-

ria per a les administracions públiques

la publicació de la següent informació

al seu perfil de contractant:

• Els anuncis de licitació (article 126.4).

• L’adjudicació provisional dels con-

tractes (article 42).

• L’adjudicació definitiva de tots

aquells contractes que per la seva

quantia no siguin contractes menors

(article 138.1); s’han d’entendre

inclosos els contractes privats, atès

que el criteri adoptat és per quantia

i no per la seva naturalesa de con-

tracte administratiu típic.

• I la celebració dels acords marc (arti-

cle 181.2).

Continguts que es poden
incloure opcionalment en el
perfil del contractant

A l’article 42 de la Llei 30/2007 es decla-

ra que el perfil podrà incloure qualsse-

vol dades i informacions relatives a

l’activitat contractual de l’òrgan de

contractació, com:

Els anuncis d’informació prèvia previs-

tos per l’article 125 (aquest article ofe-

reix la possibilitat de substituir la

publicació en el DOUE dels anuncis d’in-

formació prèvia, referents als contrac-

tes d’obres, subministraments i serveis

que es tingui previst adjudicar en els

dotze mesos següents, per la publica-

ció en el perfil).

• Les licitacions obertes o en curs i la

documentació que hi tingui relació.

• Les contractacions programades.

• Els contractes adjudicats (entenem

que es fa referència als menors, vist

que l’article 138 ja disposa com a

obligatòria la publicació de l’adjudi-

cació dels de quantia superior, i als

adjudicats abans de la posada en

marxa del perfil).

• Els procediments anul·lats.

• I tota informació útil de tipus gene-

ral, com ara punts de contacte i mit-

jans de comunicació que es poden

fer servir per a relacionar-se amb

l’òrgan de contractació.

A l’article 135.3 de la Llei 30/2007 tro-

bem una altra opció: publicar, en el

perfil o en un diari oficial, la resolució

motivada de l’adjudicació provisional.

Aquí sembla que es fa referència al fet

que allò que es publica és el document

de la resolució motivada (el qual podrà

ser el mateix original electrònic, si es

troba en aquest suport, o una còpia

electrònica de l’original en paper).

Convé considerar que, en els altres

casos de publicació en el perfil, el que

mana la Llei 30/2007 que es publiqui

són “dades i informació relativa a”. La

qual cosa es podrà complir publicant el

document administratiu (original elec-

trònic o còpia electrònica d’original en

paper) o publicant les dades i informa-

cions que es considerin adequades en

un altre format diferent del document

administratiu, tipus taula, per exemple.

Considerem que en aquest supòsit de

l’article 135.3 es tracta d’un pas més

enllà, per a afavorir la transparència en

la contractació, publicar no tan sols la

informació de l’adjudicació (obligatori

en el perfil en tot cas ex article 42 Llei

30/2007) sinó també els motius de la

decisió (pot optar-se per un diari oficial

o pel perfil).

Efectes de la publicació en
el perfil

La publicació en el perfil del contrac-

tant, a més del compliment del reque-

riment legal als supòsits de les

publicacions obligatòries vistes ante-

riorment i de l’inici dels terminis

corresponents (presentació de propos-

tes, constitució de garanties, interposi-

ció de recurs, etc.), té altres efectes

que cal assenyalar.

D’una banda podrà substituir la publi-

cació en un diari oficial:

• En els procediments negociats, per

raó de la quantia i no subjectes a

regulació harmonitzada (ref. article

161.2) la publicació dels anuncis de

licitació en el perfil podrà substituir

la que s’hagi d’efectuar als butlletins

oficials de l’Estat, autonòmics o

locals (article 126.4).

• La publicació que s’hagi d’efectuar

en el DOUE dels anuncis d’informa-

ció prèvia referents als contractes

d’obres, subministraments i serveis

que es tingui previst adjudicar en els

dotze mesos següents, també es

podrà substituir per la del perfil (arti-

cle 125).

• La publicació de la resolució motiva-

da de l’adjudicació provisional dels

contractes es podrà fer en un diari

oficial o en el perfil del contractant

(article 135).

I d’altra banda suposa una reducció

dels terminis:

• Amb referència al procediment

obert i en el supòsit de procedi-

ments d’adjudicació dels contractes

de regulació harmonitzada, el termi-

ni de presentació de proposicions no

serà inferior a 52 dies, des de la data

de lliurament de l’anunci a la Comis-

sió Europea, però d’aquest termini

es podran restar 5 dies quan s’ofe-

reixi accés per mitjans electrònics,

informàtics i telemàtics als plecs i a

la documentació complementària

(article 143).

• Amb referència al procediment res-

tringit i en el supòsit de procedi-

ments d’adjudicació dels contractes

de regulació harmonitzada, el termi-

ni de recepció d’ofertes no serà

inferior a 40 dies, des de la data de

lliurament de la invitació escrita,

però d’aquest termini es podran res-

tar 5 dies quan s’ofereixi accés per

mitjans electrònics, informàtics i

telemàtics al plec de condicions i a

qualsevol documentació comple-

mentària (article 151).

• Amb referència a l’execució d’obres i

en el supòsit de procediments d’ad-

judicació dels contractes d’obres pel

concessionari, el termini de recepció

d’ofertes no serà inferior a 40 dies,

des de la data de lliurament de l’a-

nunci de licitació al DOUE, però d’a-

quest termini es podran restar 5 dies

quan s’ofereixi accés sense restric-

cions, directe i complet, per mitjans

electrònics, informàtics i telemàtics

als plecs i a la documentació com-

plementària (article 250).

àmbit
Javier Cruz Torres

Tècnic d’assessorament jurídic, Secretaria de la Diputació de Tarragona

juny 2008
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L’article 42 imposa l’obligació que el sis-

tema informàtic que suporti el perfil de

contractant compti amb un dispositiu

que permeti acreditar fefaentment el

moment d’inici de la difusió pública de

la informació que hi hagi inclosa.

Requisit lògic, atès que s’imposa, entre

altres finalitats, per a garantir la segure-

tat jurídica amb referència a l’inici dels

terminis, i que planteja la viabilitat de

l’ús d’un servei de segellament de data

i hora per complir amb aquesta obliga-

ció.1

Per a la definició del sistema informàtic

que suporti el perfil s’han de tenir en

compte els següents aspectes:

1. El que es requereix és que el sistema

informàtic que suporta el perfil

pugui acreditar, amb total seguretat,

que publica, des d’una data i una

hora, els documents que rep de l’òr-

gan de contractació.

Mitjançant un segell de data i hora

s’ha d’acreditar fefaentment el

moment d’inici de la difusió pública

dels documents en el perfil del con-

tractant.

2. Els documents que rep el sistema

poden ser:

a) Un document original en suport

electrònic que incorpori una o diver-

ses signatures electròniques a l’efec-

te de garantir la seva autenticitat i

integritat, com disposa l’article 29.1

de la Llei 11/2007. I si és el cas, a

més, podrà incorporar un segell de

data i hora, com autoritza el punt 2

de l’esmentat article.

b) Un document electrònic obtingut

com a còpia fent servir mitjans elec-

trònics d’un document original en

suport paper, el qual incorpora una

signatura electrònica de l’Adminis-

tració que garanteix la seva conside-

ració de còpia autèntica, d’acord

amb l’article 30.2 de la Llei 11/2007.

c) Un document electrònic que con-

tingui dades i informació extreta

d’un document original en paper, el

qual incorpora una signatura elec-

trònica de l’Administració per garan-

tir la seva autenticitat i integritat.

Als supòsits b) i c) l’esmentada signa-

tura electrònica es podrà dur a

terme mitjançant un segell d’actua-

ció administrativa automatitzada,

d’acord amb l’article 18 de la Llei

11/2007, o per una persona al servei

de l’Administració, sempre en l’exer-

cici de les seves competències, d’a-

cord amb l’article 19 de la Llei

11/2007.2

Relació amb el concepte de
‘seu electrònica’

D’acord amb l’apartat 1 de l’article 42

in fine de la Llei 30/2007, la forma d’ac-

cés al perfil del contractant s’haurà

d’especificar en les pàgines web insti-

tucionals que mantinguin els ens del

sector públic.

Aquest concepte de web institucional

inevitablement ens remet a un altre, el

de la seu electrònica, previst en l’article

10 de la Llei 11/2007.3 Si bé no trobem

una unicitat de termes en les dues lleis,

sí que és cert que existeixen forts

paral·lelismes i punts de trobada quant

a la finalitat per a la qual es creen, la

difusió pública i oficial d’informació i

l’impuls en la transparència de la gestió

administrativa, en el seu caràcter insti-

tucional, en les notes de responsabilitat

del titular respecte de la integritat,

veracitat i actualització de la informació

i els serveis als quals pugui accedir-se,

així com similars són els nivells de

garanties de seguretat tècnica i jurídica

que han de prestar.

Si ens detenim en la necessitat d’acre-

ditar el moment en què s’inicia la difu-

sió pública d’una informació de con-

tractació en el perfil, és exactament la

mateixa que la d’acreditar el moment

que es publica qualsevol altra informa-

ció de l’Administració en la seu electrò-

nica, i de la mateixa forma ha de ser

resolta.4

S’ha de considerar, per tant, que

aquest perfil del contractant accessible

a través de la web institucional no és

altra cosa que una secció concreta de

la seu electrònica de l’Administració

contractant.

En un altre ordre de coses, i en relació

amb les mesures de seguretat que és

necessari adoptar, s’ha de tenir en

compte el següent:

1. La seu electrònica, a més d’una faça-

na, diguem-ne, expositiva d’informació

(en la qual trobem el diari oficial, el tau-

ler d’anuncis, el perfil del contractant,

la informació sobre els tipus de proce-

diments que es poden portar a terme a

través d’Internet, els formularis norma-

litzats, els sistemes d’identificació

admesos, etc.), té una altra façana més

interactiva i complexa, on trobaríem el

registre electrònic d’entrada i sortida

de documentació, la pràctica de notifi-

cacions i comunicacions amb els inte-

ressats, la recepció d’informacions i

documents d’altres administracions

públiques o col·lectius professionals

com ara jutges, registradors i notaris,

l’expedició de certificats, la connexió

amb plataformes de validació de signa-

tures electròniques i de registre de

capacitats, la connexió amb sistemes

propis de l’Administració com són els

gestors de tràmits, d’expedients, de

documentació i d’arxiu electrònic, etc.

2. L’article 10 de la Llei 11/2007 imposa

un règim de responsabilitat particular-

ment intens amb referència a la quali-

tat de la informació i la prestació de

serveis a la seu. L’Administració és res-

ponsable de la integritat, veracitat i

actualització de la informació i dels ser-
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1 Un segell de data i hora és un document electrònic, emès per una entitat de segellament de data i hora, que ens indica la data i hora en què s’ha produït un acte. Es fa

servir una font fiable de data i hora i és inseparable informàticament del document segellat, ja que el resumen criptogràfic del document forma part inseparable del segell.

2 L’actuació administrativa automatitzada és la produïda per un sistema d’informació adequadament programat, sense necessitat d’intervenció d’una persona física en cada

supòsit singular. Inclou la producció d’actes de tràmit o de resolució de procediments, així com de simples actes de comunicació.

3 La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual corres-

pon a una Administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències.

4 La qüestió del disseny dels sistemes informàtics del perfil del contractant, ja que s’haurà de garantir en quin moment es publiquen els documents (a més de quina és la

seva pròpia data, és clar), és una problemàtica de prova similar a la que trobem a la seu electrònica en relació amb les comunicacions i les notificacions telemàtiques (arti-

cle 27 de la Llei 11/2007), la publicació de diaris oficials (article 11 de la Llei 11/2007), la publicació de documents en el tauler d’anuncis (article 12 de la Llei 11/2007) o, en

general, la publicació de qualsevol informació administrativa a la seu electrònica (article 10 de la Llei 11/2007).
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veis als quals pugui accedir-se a través

de la seu electrònica. Per tant, l’Admi-

nistració és responsable objectivament

del possible perjudici ocasionat a l’inte-

ressat a causa de la falta de les esmen-

tades notes d’actualització, veracitat,

integritat i funcionament.

Vistes aquestes consideracions, l’Admi-

nistració titular de la seu electrònica

està obligada a implantar una sèrie de

controls i mesures de seguretat infor-

màtica, tant per a la gestió de la infor-

mació i serveis com per a la protecció

de la informació continguda enfront

d’atacs i manipulacions externes.5

D’altra banda, vist que l’entrada en

vigor del que disposa la Llei 11/2007,

amb referència a la seu electrònica, és

a partir del 31 de desembre de 2009, i

que l’entrada en vigor del que disposa

la Llei 30/2007, amb referència al perfil

del contractant, és a partir del 30 d’a-

bril de 2008, es pot donar la situació

que el perfil del contractant d’una

Administració es trobi operatiu abans

de la creació de la seva seu electrònica. 

En aquest supòsit, atès que mentre no

es creï la seu electrònica l’accés al perfil

del contractant s’haurà de fer a través

de la pàgina web de l’Administració, cal

plantejar-se una sèrie de mesures de

seguretat informàtica transitòries, fins

a la seva integració en la seu, per tal de

gestionar la informació publicada al

perfil i protegir-la de possibles manipu-

lacions o atacs externs.

Norma reguladora del
perfil del contractant

Si bé la disposició derogatòria única de

la Llei 11/2007 suprimia, entre altres

preceptes de la Llei 30/1992, l’apartat 4

de l’article 45, el qual establia la neces-

sitat d’aprovació prèvia per l’òrgan

competent dels programes i aplica-

cions electrònics, informàtics i telemà-

tics emprats per a l’exercici de les seves

potestats, així com l’obligació de difon-

dre públicament les seves característi-

ques, hem d’entendre que el que es

deroga és l’obligació d’aprovar una

aplicació informàtica com a tal, com a

sistema, i difondre les seves caracterís-

tiques tècniques, la qual cosa no exclou

la necessitat de regular i donar cober-

tura legal al perfil del contractant.

D’una altra manera estaríem excloent la

capacitat, i la necessitat, d’una Adminis-

tració pública d’autoregular els seus

propis recursos i processos, i faltant a

la seguretat jurídica i a la transparència

en l’actuació administrativa.

La Llei 30/2007 crea la figura del perfil

del contractant, el qual inclou, amb

referència als continguts a publicar, uns

elements obligatoris i altres d’opcionals

que ha d’adoptar cada administració;

serà, doncs, necessari que cada Admi-

nistració estableixi com compleix amb

les notes obligatòries i què assumeix

del contingut opcional. El contingut del

perfil ha de quedar plasmat en la

norma jurídica que ho reguli.

D’altra banda, s’exigeix, en l’article 42.3

de l’esmentada llei, que el sistema

informàtic que suporti el perfil de con-

tractant compti amb un dispositiu que

permeti acreditar fefaentment el

moment d’inici de la difusió pública de

la informació que s’hi inclogui, però ni

estableix ni indica la manera en què es

pot complir amb aquesta garantia. La

norma jurídica que reguli el perfil ha

d’establir amb quins mitjans s’aconse-

gueix aquesta acreditació fefaent del

moment d’inici de la difusió.

Per a concloure, resten a més una

sèrie d’aspectes de necessària regula-

ció, com són, entre d’altres i a manera

d’exemple, com i qui accedeix al perfil

per a la seva gestió, de quines mesu-

res de seguretat informàtica disposa,

com es dóna compliment a la norma-

tiva sobre protecció de dades, en

quina secció de la web institucional (o

de la seu electrònica) i sota quin nom

(licitacions, administració electrònica,

contractació…) s’accedirà al perfil, si el

document a publicar és l’original elec-

trònic o és còpia electrònica de l’origi-

nal en paper o és un altre que conté

un extracte de la informació recollida a

l’original, els terminis d’exposició dels

diferents documents, el sistema d’ar-

xivament i conservació d’aquesta

documentació, la possibilitat d’establir

un règim transitori mentre no es creï

la seu electrònica, etc. Aspectes que

han de quedar plasmats en la norma

reguladora.

Aquesta cobertura legal es podria por-

tar a terme per mitjà de l’aprovació

d’una norma independent o com a

part de l’articulat de la futura ordenan-

ça d’administració electrònica.

Es considera més recomanable la pri-

mera opció, d’una banda per la proxi-

mitat de l’entrada en vigor de la nova

llei de contractes del sector públic, i de

l’altra en consideració a l’agilitat nor-

mativa que suposa, de cara a futures

modificacions, millores o ampliacions

del perfil, que la seva regulació minu-

ciosa no es trobi en el cos d’una orde-

nança de caràcter general. 

Perfil del contractant

Concepte: és l’adreça d’Internet,

web institucional o Seu electrònica,

on l’òrgan de contractació publica la

informació relativa a la seva activitat

contractual.

Requeriment tècnic: ha de comp-

tar amb un dispositiu que permeti

acreditar fefaentment el moment

d’inici de la difusió pública de la

informació continguda.

Tipus de continguts: s’estableixen

continguts obligatoris i opcionals.

Beneficis de la publicació en el

Perfil de contractant:

- Afavoreix la transparència en la

contractació pública.

- Possibilita substituir determinades

publicacions en diaris oficials.

juny 2008

5 Caldria mencionar, entre altres mesures, l’ús de sistemes de signatura electrònica per part de la seu per a identificar-se i garantir la seguretat de les comunicacions,

emprant un certificat electrònic de dispositiu segur per a assegurar la identitat dels servidors de l’Administració titular.
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Quadre sinòptic de la
publicitat de les licitacions

segons el procediment
d’adjudicació per raó del

valor estimat dels contractes

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en

endavant LCSP), publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE)

número 261, del dia 31 d’octubre de 2007, serà la norma fonamental

reguladora de la contractació pública.

Entrada en vigor

La seva disposició final dotzena esta-

bleix que la LCSP entra en vigor al cap

de sis mesos de la seva publicació en

el BOE.

D’acord amb l’article 5.1 del Codi civil,

els còmputs dels terminis fixats en

mesos és de data a data. Això vol dir,

com va assenyalar el Tribunal Suprem

en Sentència de data 2 d’abril de 1990,

dictada en recurs extraordinari de revi-

sió, que el termini finalitza el dia del

mes final correlatiu a l’ordinal del dia

inicial, que és el dia de la seva publica-

ció. És a dir, si el dia de la publicació és

el dia 31, finalitza el termini i per tant

entra en vigor el dia 31 del mes final.

Així ho aplica el Tribunal Constitucional

en Sentència número 161/2002, de

data 16 de setembre de 2002, dictada

en el recurs d’empara 5005/2000, res-

pecte de la Llei 29/1998, reguladora de

la jurisdicció contenciosa administrati-

va, en què assenyala que aquesta “va

entrar en vigor als cinc mesos de la

seva publicació (el que va tenir lloc en

el BOE de 14 de juliol de 1998), això és,

el dia 14 de desembre de 1998”.

Si en el mes final no hi ha dia equiva-

lent, com és aquest cas, en què el mes

d’abril no té el dia 31, l’article 5.1 del

Codi civil estableix la norma que el ter-

mini finalitzarà l’últim dia del mes, és a

dir, el dia 30 d’abril.

Per tant, amb l’única excepció de la

disposició transitòria setena, que va

entrar en vigor l’endemà de la seva

publicació, la LCSP entra en vigor el dia

30 d’abril de 2008.

Modificació abans de l’en-
trada en vigor

La LCSP pertany a un grup especial de

lleis, si se’m permet l’expressió, que és

el d’aquelles lleis que contenen precep-

tes que no s’aplicaran mai perquè es

modifiquen abans de la seva entrada

en vigor.

Així per exemple, la Llei 22/2003, de 9

de juliol, concursal, va modificar pre-

ceptes de la Llei 230/1963, de 28 de

desembre, General Tributària, però la

vigent llei general tributària va derogar

la Llei 230/1963 quan va entrar en

vigor, és a dir, l’1 de juliol de 2004. Per

tant, aquella modificació de la Llei

230/1963, disposada en la llei concur-

sal, no es va aplicar perquè la llei con-

cursal va entrar en vigor l’1 de

setembre de 2004 i en aquesta data no

existia cap dels preceptes de la Llei

230/1963.

En la LCSP trobem en diferents precep-

tes la fixació d’uns imports del valor

estimat dels contractes que constituei-

xen els llindars, o imports mínims, a

partir dels quals els contractes objecte
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de la llei estan subjectes a una regula-

ció harmonitzada.

Aquests imports han estat ja modificats

per l’Ordre EHA/3875/2007, de 27 de

desembre, a partir del dia 1 de gener

de 2008, és a dir, abans de l’entrada en

vigor de la LCSP.

En un principi podria semblar no ajustat

a la jerarquia de les normes en el nostre

ordenament jurídic el fet que una ordre

ministerial modifiqui una llei, però aquí

no estem davant d’una simple ordre

ministerial sinó d’un instrument de

transposició de la normativa europea al

nostre dret intern, en el present cas, del

Reglament número 1422/2007 de la

Comissió Europea, de 4 de desembre de

2007. Aquesta tècnica legislativa ja ope-

rava en l’anterior Llei de contractes de

les administracions públiques; així, la dis-

posició addicional segona del Text refós

de la llei de contractes de les administra-

cions públiques (en endavant TRLCAP),

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,

de 16 de juny, preveia que els indicats

imports poguessin ser substituïts pels

que fixés la Comissió Europea i es publi-

quessin per ordre del ministre d’Hisenda.

La mateixa fórmula utilitza la LCSP en la

seva disposició addicional catorzena.

Cal tenir en compte la rectificació d’e-

rrors de l’Ordre ministerial

EHA/3875/2007, publicada al BOE del dia

4 de febrer de 2008, que modifica

alguns imports d’altres preceptes de la

LCSP que inicialment no es van modifi-

car, en concordança amb el Reglament

1422/2007 de la Comissió Europea, que

transposa.

Derogació de la legislació
sobre contractació
administrativa

D’acord amb la seva disposició deroga-

tòria única, la LCSP deroga el TRLCAP, a

excepció del capítol IV del títol V del lli-

bre II, comprensiu dels articles 253 a

260, ambdós inclusius, relatiu al finan-

çament privat en el contracte de con-

cessió d’obres públiques.

També deroga totes les altres normes

que se li oposin. Per tant, queda vigent

el Reglament general de la llei de con-

tractes de les administracions públi-

ques, aprovat pel Reial decret

1098/2001, de 12 d’octubre, excepte

en allò que s’oposi a la LCSP, cosa que

implicarà una tasca hermenèutica de

l’aplicador del dret.

Delimitació de l’objecte
d’estudi 

La LCSP té 309 articles, bastants d’ells

molt extensos, i 33 disposicions addi-

cionals, alguna d’elles prou important,

com la segona, que estableix les nor-

mes específiques de contractació en les

entitats locals, que és mereixedora d’un

altre estudi. Es completa amb 7 disposi-

cions transitòries, una disposició dero-

gatòria i 12 disposicions finals. Per tant,

és evident que estem davant d’una llei

molt extensa, l’examen de la qual no es

pot abordar en un únic treball.

La LCSP té molts aspectes que són

dignes d’un examen particular exhaus-

tiu, des del perfil de contractant, trac-

tat en un article d’aquesta mateixa

revista, o els contractes subvencionats

subjectes a una regulació harmonitza-

da, fins a les centrals de contractació

que poden crear les diputacions pro-

vincials exercint, si així s’acorda, en

municipis de població inferior a 5.000

habitants, competències en matèria

de contractació. 

En el present, em limitaré a la confec-

ció d’un quadre sinòptic del règim de

publicitat de les convocatòries de licita-

cions de contractes de les entitats

locals de Catalunya, segons el procedi-

ment d’adjudicació per raó del valor

estimat dels contractes.

Explicació del quadre
sinòptic

En el quadre s’indica, respecte de cada

tipus de contracte del sector públic, el

següent:

1. Quins són els imports de valor esti-

mat dels contractes que determinen la

possibilitat d’adjudicar-se pels procedi-

ments establerts en la LCSP: adjudica-

ció directa en els contractes menors,

negociat, obert, restringit i diàleg

competitiu.

Com figura en la nota de peu del qua-

dre, el valor estimat no inclou l’IVA,

cosa que constitueix una important

novetat respecte dels contractes que

no tenen publicitat comunitària; en la

legislació anterior l’IVA s’exclou només

a l’efecte de determinar la publicitat

comunitària.

Les categories de serveis es descriuen a

l’annex II de la LCSCP.

En el contracte de gestió de serveis

públics l’import es refereix a les despe-

ses de primer establiment.

Cal tenir present que un contracte que

no tingui el valor estimat requerit per

seguir un determinat procediment pot

adjudicar-se mitjançant aquest si reu-

neix algun dels altres requisits (no de

valor estimat) previstos en la LCSP. Aquí

ens circumscrivim a la determinació del

procediment per raó del valor estimat

del contracte.

2. La forma de publicitat, si n’hi ha, dels

anuncis de licitació dels contractes

diferenciant els següents mitjans: perfil

de contractant, Butlletí Oficial de la

Província, Butlletí Oficial de l’Estat i Diari

Oficial de la Unió Europea.

Preceptes de la LCSP que
determinen el contingut
del quadre

El règim de publicitat de les licitacions

dels contractes resulta de la concilia-

ció i interrelació dels següents precep-

tes que regulen les matèries que

s’indiquen:

àmbit
Javier Bolinches Vizcaíno

Secretari pd i cap del Departament d'Assessoria Jurídica i de Contractació de BASE de la Diputació de Tarragona

juny 2008
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Article Matèria

13 Delimitació general dels contractes subjectes a una regulació harmonitzada 

14 Contractes d’obres i de concessió d’obres subjectes a una regulació harmonitzada

15 Contractes de subministraments subjectes a una regulació harmonitzada

16 Contractes de serveis subjectes a una regulació harmonitzada

42 Perfil de contractant

76 Càlcul del valor estimat dels contractes

95.1 Tramitació de l’expedient en els contractes menors

115 Plecs de clàusules administratives en el contracte de concessió d’obres públiques

117 Plecs de clàusules administratives en el contracte de gestió de serveis públics

122.2 Procediments d’adjudicació

122.3 Procediment d’adjudicació directa en els contractes menors

126 Publicitat de les licitacions dels contractes 

138 Publicitat de les adjudicacions

154 Supòsits generals del procediment negociat

155 Procediment negociat en el contracte d’obres

156 Procediment negociat en el contracte de gestió de serveis públics

157 Procediment negociat en el contracte de subministrament

158 Procediment negociat en el contracte de serveis

159 Procediment negociat en altres contractes

160 Plecs de clàusules administratives particulars en el procediment negociat

161 Publicitat de les licitacions dels contractes a adjudicar pel procediment negociat

164 Supòsits d’aplicació del diàleg competitiu

Quadre sinòptic de la publicitat de les licitacions segons el procediment d’adjudicació per raó del valor estimat dels contractes

Procediment d’adjudicació Contracte menor Negociat Obert - Restringit - Diàleg competitiu
per valor estimat

Publicitat*
Sense publicitat Perfil Perfil - BOP Perfil Tipus de

BOP - BOE - DOUEcontracte

Obres fins a 49.999,99 fins a 200.000,00
de 200.000,01 a d’1.000.000,00 a a partir de

999.999,99 5.149.999,99 5.150.000,00

Concessió d’obra pública fins a 60.000,00
de 60.000,01 a de 100.000,00 a a partir de

99.999,99 5.149.999,99 5.150.000,00

Subministrament fins a 17.999,99 fins a 60.000,00
de 60.000,01 a de 100.000,00 a a partir de

99.999,99 205.999,99 206.000,00

Serveis: categories 1 a 16 fins a 17.999,99 fins a 60.000,00
de 60.000,01 a de 100.000,00 a a partir de

99.999,99 205.999,99 206.000,00

Serveis: categories 17 a 27 fins a 17.999,99 fins a 60.000,00
de 60.000,01 a a partir de 

99.999,99 100.000,00

despeses 1r
despeses 1r despeses 1r

establiment fins a
establiment de establiment

Gestió de serveis públics 60.000,00 EUR
60.000,01 EUR a a partir de

i durada inferior
499.999,99 EUR 500.000,00 EUR

a 5 anys
i durada inferior o durada de

a 5 anys 5 anys o més

Col·laboració entre el
sector públic i el sector Sempre**
privat

Imports expressats en euros del valor estimat del contracte: no inclou IVA, inclou primes i eventuals pròrrogues

* A més s’han de publicar al DOGC els plecs de clàusules administratives particulars excepte si hi ha plec de clàusules administratives generals

** També si s’adjudica pel procediment negociat amb publicitat en el cas previst a l’article 154 a) LCSP
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col·laboració [ turisme ]
Jean-François Pouget

Director de Màrqueting i de Comunicació. Comitè Departamental de Turisme de l’Erau

juny 2008

El repte de la funció de
disponibilitat  i reserves.
El cas francès de l’Erau.

Per entendre el repte de la central de disponibilitat-central de reserves, cal

comprendre i preveure de quina manera internet intervé en la

comercialització dels allotjaments turístics, especialment, en la capacitat

que té la xarxa per conduir els clients cap al lloc on volem que s’adrecin.

La central de reserves del Comitè

Departamental de Turisme de Langue-

doc-Roussillon és per al consumidor

una eina de recerca complementària

(estalvi de temps) i, per al propietari de

l’allotjament, una manera més de diri-

gir-se als seus clients potencials, que

millora la eficàcia de la comercialització.

Ara bé, perquè les eines aplicades siguin

eficaces, pot ser adequat elaborar una

Planificació Estratègica d’E-Medis.

Per tal d’optimitzar la inversió en matè-

ria de comunicació o de comercialitza-

ció a internet, cal establir una sèrie de

prioritats i definir clarament els objec-

tius. Sovint, aquests objectius estan

relacionats amb la procedència dels

clients i el seu  comportament de com-

pra  (necessitats d’allotjament i d’esta-

da). La dificultat radica en afegir-li una

tercera dimensió a aquesta equació: la

dependència dels períodes de compres.

En aquesta línia, sembla evident que un

cap de setmana, més aviat es compra

pocs dies abans de la data de l’estada.

Per tant, seria natural concentrar les

inversions per comercialitzar els “caps

de setmana” al voltant del període

durant el qual sabem que es concen-

tren els actes de compra. Per això ens

recolzem en un sistema de recollida de

dades i elaboració d’estadístiques sobre

les vendes. L’anàlisi d’aquestes estadís-

tiques ens fa conèixer tant els mercats

francesos com els estrangers, la qual

cosa ens permet definir nínxols de

comportament de manera tan acotada

que, per exemple, coneixem les dates

de compra dels lloguers de llarga esta-

da en temporada alta dels holandesos,

alemanys, britànics o francesos.

Resumint, nínxol rera nínxol, es tracta

de concentrar les inversions de comer-

cialització i posar-se en contacte amb

els clients potencials en el moment en

què hi ha més possibilitats de què final-

ment es converteixin en clients. Amb

una idea senzilla, i un pressupost idèn-

tic, l’índex de transformació de les res-

postes serà superior.

A més, la definició dels objectius estra-

tègics ha de donar resposta a les dificul-

tats concretes que tenen els empresaris

per omplir els establiments. Per exem-

ple, quan un hotel del centre de Mont-

pellier busca clients per al mes d’agost,

un hotel del litoral, a 10 km de Montpe-

llier estarà buit durant la setmana del

mes de maig. L’un cerca turistes en un

destí urbà mentre que l’altre, situat en

un medi turístic, no aconsegueix accedir

a la demanda de “negocis”.

El marketing d’E-medis inclou, en un

primer moment, la definició de parti-

des pressupostaries que puguin res-

pondre a les demandes precises per

ajustar-les segons els períodes de com-

pra, els períodes d’estada i els mercats.

Per aconseguir-ho, hem definit:

• Tres tipus de destinacions: litoral,

urbana i interior,

• Tres establiments principals: hotel,

càmping i lloguers (cases i aparta-

ments turístics).

• Tres tipus de comportaments de

compres: primer minut, últim minut

i reserves “clàssiques”.

• Quatre mercats europeus: França,

Gran Bretanya, Alemanya i Països

Baixos.

Hem administrat un qüestionari qualita-

tiu en un nombre limitat d’empresaris,

escollits segons els tipus d’establiment i

de destinació, així com entre els respon-

sables de promoció de les oficines de

turisme. La elecció dels empresaris s’ha

fet mirant d’equilibrar les fonts d’infor-

mació i de posar-se en contacte amb les

persones més representatives del sector.

En conclusió, per a nosaltres era pre-

ponderant el fet d’elaborar una estratè-

gia encreuant les necessitats reals dels

empresaris per tipus d’establiments

amb els objectius estratègics de les ofi-

cines de turisme que actuen segons un

model territorial. 

L’objectiu final consisteix en posar al

centre de les nostres inversions les

dades del tràfic de la central de reser-

ves, sense perdre de vista la nostra

voluntat de fer permanents les rela-

cions i les accions comercials realitza-

des amb les oficines de turisme. 

   



Davant la pròxima entrada
en vigor de la nova llei de
contractes del sector
públic, que està sent
estudiada i analitzada
profusament en els últims
mesos, quins en són els
aspectes que considereu
més destacats?

El primer que ha de tenir en compte

l’operador jurídic és que la nova norma

no és només una espècie d’actualitza-

ció o imitació de la Llei de contractes

de les administracions públiques (LCAP,

Text refós del 2000). La seva estructura,

el seu abast, la tècnica legislativa, són

diferents, no perquè la Directiva objec-

te de transposició, la 2004/18, ho exi-

gís, sinó perquè el legislador, per les

raons que exposa en el seu preàmbul

—i que no apareixen degudament

acreditades, al meu entendre, en el

text articulat—, supera el model de dos

llibres de la norma que deroga, i n’in-

corpora un de cinc llibres que, al marge

del llibre i i del llibre v, transita a través

de les diferents fases del procediment

contractual, establint diferents graus

d’aplicació, en funció de quin ens del

sector públic resulti ser l’òrgan de con-

tractació, aspecte aquest, com veurem,

clau per entendre la nova norma, que,

pel que sembla —i això també ha estat

objecte de discussió—, entrarà en vigor

el pròxim 30 d’abril de 2008.

L’àmbit subjectiu
d’aplicació de la LCSP és
una de les qüestions que
s’està debatent més i que
per la seva importància
cabdal mereix una claredat
que la llei no ens dóna.
Podríeu facilitar-nos alguna
clau per entendre millor
l’article 3 d’aquesta norma?

El títol preliminar de la Llei 30/2007, de

30 d’octubre, és, com el mateix títol de

la LCAP, determinant per entendre i

aplicar d’una manera raonable i correc-

ta la resta de l’articulat fins al final (309

articles), incloses les disposicions addi-

cionals, finals i transitòries. Els primers

vint-i-un articles de la llei, segons les

conclusions interpretatives a què arri-

bem, ens proposaran diversos resultats

possibles, diversos marcs contractuals

possibles, diversos règims jurídics varis,

i és l’article 3 la clau de volta de tot

l’entramat, ja que distingeix, a l’efecte

de la mateixa norma, i a aquest únic

efecte, sense altre abast, tres tipus

d’ens, entitats o organismes. En primer

lloc, aquells que, dins del sector públic

a què es refereix l’article 3.1, són consi-

derats administracions públiques (els

que apareixen en l’article 3.2). En

segon lloc, aquells que són sector

públic i tenen, a més, la consideració

de poders adjudicadors, i que es regu-

len en l’article 3.3, si bé en aquest cas

caldrà distingir entre els poders adjudi-

cadors que són administracions públi-

ques i els poders adjudicadors que no

tenen aquest rang. Finalment, aquells

ens, entitats o organismes que només

tenen la consideració de sector públic,

ja que es troben únicament en l’article

3.1 de la llei. En aquest ordre de coses,

la primera tasca de l’intèrpret, funcio-

nari, de l’operador jurídic, en suma,

consistirà a esbrinar a quin dels tres

perfils respon l’ens, entitat o organis-

me que vulgui analitzar. 

En funció d’aquest esquema, podem

afirmar que el nivell d’aplicació de la llei

serà màxim si l’ens, entitat o organis-

me resulta ser una Administració públi-

ca en els termes previstos en l’article

3.2; un nivell mitjà mínim, si ens refe-

rim als poders adjudicadors que no

tenen la consideració d’Administració

pública; i un nivell pràcticament margi-

nal, en el qual essencialment seran els

principis els que informin l’expedient

administratiu, si l’ens o entitat l’enqua-

drem en la denominada “resta del sec-

tor públic”. De l’encert o l’error en

aquesta primera decisió interpretativa

derivaran efectes diversos, molt dife-

rents, podríem dir, segons resulti d’a-

questa decisió.

A partir d’aquest moment, d’aquesta

primera decisió, la llei sempre donarà

per fet que l’operador és conscient

d’aquests marcs subjectius diferents i

possibles, i l’obligarà, en tot moment,

a una lectura atenta respecte d’aques-

ta qüestió, per poder calibrar amb pre-

cisió quins dels preceptes,

subseccions, seccions, capítols i títols

de cadascun dels llibres resulten aplica-

bles o no. Els articles 18, 19, 20 i 21 del

títol preliminar són paradigmàtics a

aquest efecte, i la seva lectura atenta,

a més de sorpreses, oferirà una com-

prensió del conjunt del text més bona i

completa. 

Centrant-nos en les
novetats que poden tenir
més repercussió en l’àmbit
de l’Administració local i
pensant més concretament
en els ajuntaments més
petits, quines destacaríeu
per la seva importància?

La llei, al meu entendre, aposta definiti-

vament —caldrà veure si amb encert o

desencert— per considerar la majoria

d’edat de les entitats que integren

l’Administració local, ja que, i sense

perjudici de les especials previsions

contingudes en la disposició addicional

segona de la llei, a l’efecte d’aquesta,

totes les entitats locals espanyoles,

amb independència de la seva població

i/o de la seva capacitat pressupostària,

són tractades en règim d’igualtat per la

LCSP. Dos exemples, que ens poden

servir d’orientació: l’article 122, al refe-

rir-se al contracte menor, estableix uns

límits quantitatius molt superiors als

actuals, que arriben als 50.000 euros

quan es tracti de contracte d’obres, i
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als 18.000 euros quan es tracti d’altres

contractes, sobretot considerant que, a

aquestes xifres, al meu entendre, hau-

ríem de sumar-hi les quanties resul-

tants de l’IVA aplicable, en els termes

que proposa l’article 76 a l’hora de cal-

cular el valor o import estimat dels

contractes regulats en la mateixa llei.

Un segon exemple ens el donen els

articles 155.d), 156.b), 157.f) i 158.e), en

els quals, al regular el procediment

negociat per raó de la quantia dels

contractes d’obres, de gestió de servei

públic, de subministrament i de serveis,

eleva aquesta quantia de manera nota-

ble, sense distingir, a aquest efecte,

cap nivell o límit que pugui afectar les

entitats locals, per la qual cosa totes

elles podran utilitzar el procediment

negociat per raó de la quantia; per

exemple, en el cas de les obres, quan

el seu valor estimat (recordem que

amb l’IVA exclòs) sigui inferior a un

milió d’euros. Observem, i amb això

concloem, que l’aposta per aquesta

majoria d’edat a la qual ens referíem és

clara i notòria.

Considereu que aquesta llei
ens facilitarà la
racionalització de la
contractació pública, tal
com sembla ser un dels
objectius del legislador?

Sincerament, no ho sé. En principi, el

que ha produït el canvi legislatiu és una

enorme preocupació en tots els sec-

tors, tant públics com privats, implicats

en la seva posada en vigor. La nova llei,

a més d’aquest canvi estructural, tras-

llada la Directiva 18/2004, on, efectiva-

ment, podem observar l’interès

comunitari perquè els principis que per

a la Comissió són essencials (publicitat,

concurrència, objectivitat, transparèn-

cia, no discriminació i igualtat de tracte

entre els candidats, control de la des-

pesa, o l’eficient utilització dels fons,

per citar-ne alguns) siguin una realitat

en l’àmbit territorial de tota la Unió

Europea. S’incorporen noves tècniques,

que persegueixen la racionalització. De

fet, el títol segon del llibre iii refereix

aquestes tècniques, els acords marc,

els sistemes dinàmics de contractació,

respecte dels quals la nostra experièn-

cia gairebé sempre és molt petita,

motiu pel qual serà necessari un temps

d’adaptació i un altre d’aplicació per

poder analitzar amb més precisió el

nivell de resultats obtinguts. 

Com creieu que la
Diputació pot ajudar els
ajuntaments del seu àmbit
territorial?

És en aquest punt on sí que m’atrevei-

xo a respondre, i a més a fer-ho en un

sentit clarament positiu, respecte a les

determinacions de la nova norma que

refereix a les diputacions provincials,

entitats moltes vegades oblidades pel

legislador i que, tanmateix, tenen l’en-

càrrec legal de vetllar per un funciona-

ment, si es vol més harmònic, de

l’entramat municipal que li correspon.

Hem de recordar que l’article 31 de la

Llei 7/1985 estableix com a fins propis

i específics de la provincial els de

garantir els principis de solidaritat i

equilibri intermunicipals en el marc de

la política econòmica i social i, en par-

ticular, assegurant la prestació a tot el

territori provincial dels serveis de com-

petència municipal. La LCSP aposta per

això i, entre les mesures de racionalit-

zació previstes en el llibre i el títol a

què ens referíem en la pregunta ante-

rior, preveu la possibilitat que siguin

les diputacions provincials les que diri-

geixin un d’aquests sistemes de racio-

nalització, concretament les centrals

de contractació a què es refereixen els

articles 187 i següents, atorgant títol

jurídic suficient perquè siguin les dipu-

tacions provincials les que puguin

crear-les i adquirir subministraments i

serveis precisament a favor d’aquells

ajuntaments amb menys mitjans per

fer-ho en condicions econòmicament

favorables.

Segons hem pogut saber, la Diputació

de València ha anunciat ja pública-

ment la constitució d’una Central de

Contractació.

La possibilitat de col·laborar amb els

ajuntaments en la creació i posada en

funcionament dels perfils de contrac-

tant a què es refereix l’article 42 pot

ser un altre dels àmbits on les diputa-

cions provincials, coneixedores de les

mancances dels seus municipis, poden

realitzar una gran tasca, sobretot si,

com em consta, la Diputació de Tarra-

gona —serveixi d’exemple— ha treba-

llat en aquest àmbit del perfil de

contractant amb rigor i precisió en la

seva configuració. 

juny 2008

Sr. Federico Andrés López de la Riva Carrasco
Funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Secretari general del Ple de

l’Ajuntament de Madrid. Tècnic urbanista.
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