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TITOL I : DEL CONSORCI

CAPÍTOL I:

DISPOSICIONS GENERALS:

Article 1r. Constitució, naturalesa i denominació.
Es constitueix un Consorci econòmico-financer urbanístico-turístic i de serveis amb el
caràcter d’ens locals, denominat CONSORCI INTERMUNICIPAL DE VILA-SECA I DE
SALOU, i en els termes dels articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del Règim Local; 252 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal
i de Règim Local de Catalunya; 14 i 20 del reglament de Gestió Urbanística, aprovat
per Reial Decret 3288/1987, de 25 d’agost, i article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’Hisendes Locals.
Article 2n. Administracions que s’associen.
El Consorci està constituït per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els
municipis de Vila-seca i de Salou.
El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Salou.
Article 3r. Seu del Consorci.
Els òrgans de govern i els serveis de gestió i d’administració del Consorci tenen la
seva seu a les instal·lacions pròpies situades a la plaça de Marià Manent, s/n, de
Salou.
No obstant això, els òrgans de govern poden celebrar sessions també a les seus o
instal·lacions de qualsevol dels ens consorciats.”
Article 4t. Personalitat i capacitat jurídica
El Consorci té personalitat i capacitat jurídica pròpies per al compliment de les seves
finalitats.
En especial, té capacitat per establir i gestionar, en l’àmbit territorial del Centre
Recreatiu i Turístic, els serveis i les activitats públiques locals, de conformitat amb el
que disposa la legislació urbanística, turística i de règim local; i així mateix, per exercir
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs que li deleguin els
municipis de Vila-seca i de Salou, de conformitat amb la Llei d’hisendes locals, i, en
general, la capacitat necessària per a dur a terme totes les activitats que siguin
necessàries o convenients per a la consecució de la finalitat i l’objecte del Consorci,
puguen establir i exigir taxes, contribucions especials i preus públics per les obres que
realitzi i els serveis públics que presti.
Article 5è. Finalitat i objecte.
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La finalitat del Consorci, de caràcter general, és la de garantir una unitat d’acció
pública en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic, comú als municipis de Vila-seca i de
Salou, i amb transcendència per Catalunya, així com un reequilibri de la diferent
incidència econòmica de l’estructura del Centre sobre un i altre municipi.
Aquesta finalitat de caràcter general es concreta, d’una part, en la consecució dels
interessos públics urbanístico-turístics i de serveis, en l’àmbit del Centre Recreatiu i
Turístic; i, de l’altra, en l’exercici pel Consorci de les competències tributàries que li
deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou, i en dur a terme la funció de reequilibri
entre un i altre, en els termes dels presents Estatuts. En conseqüència, l’objectiu del
Consorci consisteix en el següent:
1.- En exercir la gestió urbanística i local, en els termes dels presents Estatuts, de les
actuacions territorials que es duguin a terme en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic,
que comprèn terrenys pertanyents als termes municipals de Vila-seca i de Salou. A
aquest efecte, s’entén per:
a)

Gestió Urbanística: el conjunt de les potestats i competències d’ordenació,
execució i disciplina regulades en la legislació urbanística i turística, i atribuïdes
als ens municipals.

b)

Actuació territorial: qualsevol operació de transformació, urbanització i
edificació del sòl, des del moment de la seva planificació fins el de la seva
explotació i mentre duri aquesta amb caràcter unitari.

2.- En exercir per delegació dels municipis de Vila-seca i de Salou, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic, els
Impostos sobre Béns Immobles; Activitats Econòmiques; Vehicles de Tracció
Mecànica; Construccions, Instal.lacions i Obres i Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana i de les taxes a que es refereix l’article 11.1 fig. D’aquests Estatuts.
Article 6è. Vigència i durada del Consorci.
El Consorci té una vigència i una durada de vint anys a comptar des del 3 de febrer del
2012. Fins a l’expiració d’aquest període, cap dels ens consorciats es pot retirar
voluntàriament del Consorci ni aquest, per tant, es pot dissoldre.
Així mateix els ens consorciats queden compromesos fins a l’expiració del termini
inicial pactat al manteniment i conservació del Consorci, i estan obligats a complir
fidelment les obligacions consorcials en l’exercici de les competències pròpies de
cadascuna de les entitats consorciades.
A l’expiració d’aquest nou període de vigència, les administracions consorciades han
de decidir, a la vista de les circumstàncies urbanístiques i turístiques del Centre
Recreatiu i Turístic, ubicat en el territori dels municipis de Vila-seca i de Salou, sobre la
subsistència del Consorci i el nou període de vigència d’aquest Consorci.
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CAPÍTOL II:

COMPETÈNCIES, ACTIVITATS I SERVEIS DEL CONSORCI

Article 7è. Determinació de les competències del Consorci.
Les competències del Consorci es determinen per la concurrència dels criteris
territorial i funcional. Conseqüentment, l’exercici de les competències que s’atribueixen
al mateix només pot tenir lloc en l’àmbit territorial del Centre Recreatiu i Turístic, i
respecte de les competències que li deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou,
urbanístiques, turístiques, de serveis i tributàries, així com la funció de reequilibri entre
els mateixos, de conformitat amb els presents Estatuts.
Si escau, el Consorci exercirà també les competències que li pugui delegar
l’Administració de l’Estat, l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Tarragona.
Les delegacions efectuades inicialment en acordar la constitució del Consorci i
l’aprovació dels Estatuts es mantindran durant el termini de durada del Consorci al
qual es refereix l’article 6è. Dels presents Estatuts.
Article 8è. Competències municipals l’exercici de les quals s’atribueix al
Consorci.
Per atribució dels municipis de Vila-seca i de Salou, en règim de delegació, respecte
de les actuacions urbanístiques i/o turístiques a l’efecte determinades, i en l’àmbit
territorial de les mateixes, el Consorci exerceix les competències següents:
a)

Informe dels projectes de revisió o modificació del planejament general municipal
que afecti els territoris dels municipis consorciats.

b)

L’elaboració, formulació, tramitació i, si s’escau, aprovació dels instruments de
planejaments urbanístics de desenvolupament del planejament general
municipal, en l’àmbit territorial del Centre Recreatiu i Turístic.

c)

La gestió i execució dels instruments de planejament urbanístics a què es
refereix l’apartat b) anterior.

d)

La redacció, tramitació i execució de projectes d’expropiació forçosa.

e)

El control municipal preventiu i sancionador sobre els actes d’aprofitament i ús
del sòl, de construcció i edificació i d’ús i disposició de construccions i
edificacions.

f)

El control municipal preventiu d’atorgament de llicències i sancionador de les
activitats subjectes a la reglamentació d’activitats molestes, nocives, insalubres i
perilloses, en particular l’atorgament de llicències i/o autoritzacions.

g)

El control municipal preventiu d’atorgament de llicències i sancionador sobre les
activitats turístiques, en particular l’atorgament de llicències i/o autoritzacions.
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h)

La proposta i l’informe als municipis de Vila-seca i de Salou sobre la planificació i
la gestió de les obres i els serveis municipals, pel que fa ales actuacions
encomanades al Consorci.

i)

La contractació i la realització d’obres i serveis municipals ordinaris, per encàrrec
del corresponent municipi.

j)

La gestió de les instal.lacions i els establiments d’ús o serveis públics de
titularitat municipal.

k)

Les competències de caràcter tributari i econòmico-financer que es relacionen
als Capítols III i VI dels presents Estatuts.

Article 9è. Formes de realització de les activitats i contractes i de la gestió de
serveis.
El Consorci desenvolupa les activitats que li són pròpies, realitza les contractacions
precises per al compliment de les seves finalitats i gestiona els serveis que li
competent de conformitat amb la legislació de règim local.
Article 10è. Creació i utilització d’ens instrumentals de Dret privat.
Quan així resulti convenient, ateses les característiques de les actuacions
urbanístiques i turístiques corresponents i per a la millor execució material de les
activitats i la prestació dels serveis relatius a les mateixes, el Consorci pot crear,
juntament amb la persona o les persones promotores de l’actuació concreta de què es
tracti, una o vàries societats anònimes de capital mixt, en les quals, com a mínim, el
cinquanta-un per cent del mateix pertanyi al Consorci.
Les societats a què es refereix el paràgraf anterior, poden tenir per objecte:
a)

La realització de les activitat urbanístiques pertinents per a l’ordenació i
l’execució de l’actuació territorial corresponent, en els termes previstos en la
legislació urbanística.

b)

La conservació dels elements comuns i els equipaments i serveis públics de
l’actuació territorial de què es tracti, en els termes regulats en la legislació
urbanística vigent. En aquest cas, tenen la consideració d’entitats urbanístiques
col·laboradores.
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CAPÍTOL III:
LOCAL.

COMPETÈNCIES DELEGADES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Article 11è. Delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs que s’indiquen.
1.- El Consorci exercirà, per delegació dels municipis de Vila-seca i de Salou, segons
l’article 7è, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre d’hisendes locals, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs següents:
a)

Impost sobre Béns Immobles.

b)

Impost sobre Activitats Econòmiques.

c)

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

d)

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

e)

Impost sobre increment de valor dels Terrenys de Naturalesa urbana.

f)

Taxes per llicències urbanístiques.

g)

Taxes per llicències d’apertura d’establiments.

2.- Les competències anterior s’exerciran pel Consorci en el territori ocupat pel Centre
Recreatiu i Turístic, d’acord amb els criteris regulats en els presents Estatuts.
3.- Igualment, el Consorci, i en l’àmbit territorial referenciat, exercirà les competències
de col·laboració amb altres administracions, previstes a l’article 8 de la llei d’Hisendes
Locals.

Article 12è. Normes aplicables.
L’exercici de les facultats delegades, esmentades a l’article anterior, s’ajustaran als
procediments, tràmits i mesures en general, jurídiques o tècniques, relatives a la gestió
tributària que estableix la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals i,
supletòriament, a les que preveu la Llei General Tributària i les seves disposicions
reglamentàries.
Article 13è. Competències no delegades. Establiment i ordenació dels tributs
locals.
1.- Els ajuntaments de Vila-seca i de Salou conservaran les competències per dictar
els acords d’establiment dels tributs i d’ordenació dels mateixos.
2.- Respecte dels tributs esmentats a les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 de l’article 11,
els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou seran els competents per fer l’ús que els
confereix la Llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, en ordre a la fixació
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dels elements necessaris per a la determinació de les respectives quotes tributàries i
per aprovar les oportunes ordenances fiscals.
3.- Pel que fa als tributs esmentats en les lletres d), e) i g) de l’apartat 1 de l’article 11,
els respectius ajuntaments de Vila-seca i de Salou acordaran el seu establiment o
supressió i aprovaran les corresponents ordenances fiscals reguladores.
Article 14è. Procediment especial per a l’establiment i ordenació dels tributs
locals.
Amb la finalitat d’aconseguir la més absoluta harmonització tributària, el procediment
per a l’establiment o supressió dels tributs i pera la seva adequació, seguirà les
normes següents:
PRIMERA.- El Consorci serà el competent per a dur a terme estudis i informes
precisos, i li correspon dictar els acords provisionals.
SEGONA.- Aquest acords provisionals es dictaran seguint els tràmits regulats als
apartats 1 i 2 de l’article 17 de la llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
TERCERA.- Finalitzat el període d’exposició al públic, el Consorci elevarà als
Ajuntaments de Vila-seca i de Salou les propostes de resolució de les reclamacions
presentades i dels acords definitius que, al seu entendre, procedeixin.
Si els Ajuntaments discrepessin de les esmentades propostes, la Generalitat de
Catalunya arbitrà la solució que consideri més adient per tal d’harmonitzar la fiscalitat
en l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic.
Ambdós Ajuntaments l’acceptaran i dictaran els corresponents actes definitius, els
quals hauran d’ésser publicats al Butlletí Oficial de la Província, i no entraran en vigor
fins que s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.
QUARTA.- Els acords definitius anteriors seran impugnables mitjançant recurs de
reposició, previ al contenciós Administratiu, interposat en tot cas davant del Consorci,
el qual, prèvia la seva tramitació d’acord amb les normes ordinàries que el regulen,
formularà la proposta de resolució de l’Ajuntament competent.
Si l’Ajuntament discrepa de l’esmentada proposta, es procedirà tal com disposa la
regla tercera anterior.
CINQUENA.- En tot allò no previst en aquests Estatuts, seran aplicables les normes
legals reguladores dels acords d’imposició i d’ordenació dels tributs locals.

Article 15è. Criteris que determinen la competència territorial del Consorci.
Correspondrà al Consorci la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs
esmentats a l’article 11, d’acord amb les normes d’aplicació especial següents:
PRIMERA.- S’ha de tractar de fets imposables sotmesos a la competència territorial
d’un o altre Ajuntament.
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SEGONA.- Admès això, els criteris que han de servir per delimitar les competències
del Consorci seran:
a)
Impost sobre Béns Immobles, que gravi els béns de naturalesa rústica o urbana,
ubicats al territori ocupat pel CENTRE RECREATIU TURÍSTIC.
b)

Impost sobre activitats Econòmiques, que gravi les activitats empresarials,
agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, industrials, comercials, de serveis i
mineres que, d’acord amb les normes legals i reglamentàries que regulen el
tribut, es considerin exercides en el territori ocupat pel CENTRE RECREATIU
TURÍSTIC.

c)

Impost sobre vehicles de Tracció mecànica, que gravi la titularitat de vehicles de
persones domiciliades dins del Centre esmentat. El domicili serà el que consti en
el permís de circulació de vehicle.

d)

Impost sobre construccions, instal.lacions i Obres.

e)

Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que
correspongui a terrenys ubicats en el territori del Centre.

f)

Taxes per llicències urbanístiques i d’apertura que corresponguin a activitats
urbanístiques, comercials, industrials i professionals a desenvolupar dins el
territori del Centre.

Article 16è. Gestió dels tributs mitjançant padró.
La gestió de l’Impost sobre Béns Immobles es realitzarà a partir de la formalització
d’un padró independent i separat per al Centre Recreatiu i Turístic. Aquesta mateixa
delimitació, en l’ordre de la gestió, s’utilitzarà per a la delimitació del sòl urbà,
valoracions cadastrals, liquidació i recaptació.
La mateixa norma s’aplicarà a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i de
l’Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica, i en tot allò que sigui congruent, en
l’Impost sobre Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Article 17è. Contingut de la gestió dels tributs locals.
1.- El Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs en la modalitat de “gestió directa”, amb plenitud de facultats, i amb els mateixos
privilegis i prerrogatives establertes legalment per a les Hisendes Locals i actuarà, si
s’escau, d’acord amb els procediments administratius corresponents.
2.- La delegació de funcions comprèn tots els actes de tràmit, preparatoris i definitius
de competència municipal, conduïts a la determinació del deute tributari i al seu
cobrament.
En particular es deleguen:
a)
La publicitat i la informació al públic de les obligacions tributàries i la seva forma
de compliment.
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b)

La resposta de les consultes vinculants o no.

c)

La qualificació de les infraccions tributàries i la imposició de les sancions.

d)

La condonació graciable de les sancions tributàries imposades pel propi
Consorci.

e)

La concessió d’exempcions, bonificacions i d’altres beneficis fiscals.

f)

Els ajornaments i fraccionaments de pagament prèvia la presentació de les
garanties exigibles legalment i reglamentàriament.

Article 18è. Revisió administrativa dels actes de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació.
1.- En relació amb la revisió dels actes en via administrativa dictats pel Consorci en
l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, aquest serà
competent per a :
a)

Resoldre recursos de reposició, previs al Contenciós - Administratiu.

b)

Revisar d’ofici els actes de liquidació definitius, de conformitat amb el que
disposa l’article 154 de la llei General Tributària.

c)

Declarar la nul·litat de ple dret, mitjançant el procediment establert per a les
entitats locals.

d)

Resoldre els expedients de frau de Llei.

e)

Declarar la lesivitat dels seus propis actes declaratoris de dret i impugnar-los en
via contenciosa – administrativa, d’acord amb el que preveu l’article 159 de la
Llei General Tributària.

2.- El Consorci estarà legitimat per recórrer:
a)

Davant dels Tribunals Econòmico–Administratius corresponents els actes
aprovatoris de la delimitació del sòl, de les Ponències de Valors i dels valors
cadastrals, a efectes de l’Impost de Béns Immobles i dels altres actes que es
puguin recórrer en aquesta via administrativa.

b)

En alçada ordinària davant del Tribunal Econòmic–Administratiu Central les
resolucions dels Tribunals Econòmico Administratius Regionals esmentats en
l’apartat anterior.

Article 19è.

Règim d’impugnació.

1.- Els actes administratius d’aplicació i efectivitat de les exaccions locals seran
susceptibles de recurs previ de reposició davant del mateix òrgan que els hagués
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dictat, i contra la resolució expressa o presumpta d’aquest, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu.
2.- només els actes administratius dictats per òrgans del Ministeri d’Economia i
Hisenda, en ús de les competències que té atribuïdes en la gestió d’alguns tributs
locals, seran susceptibles de reclamació davant dels Tribunals EconòmicoAdministratius. Contra les resolucions expresses o presumptes d’aquest es podrà
interposar el recurs Contenciós – Administratiu, d’acord amb les normes que el
regulen.
Article 20è. Rendiment dels tributs delegats.
1.- El rendiment obtingut dels tributs locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
del qual li ha estat delegat al Consorci, correspon íntegrament als municipis de Vilaseca i de Salou, d’acord amb l’establert a l’article 6 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’Hisendes locals i sens perjudici de l’establert a l’article 31 i concordants
d’aquests Estatuts.
2.- El Consorci rendirà trimestralment comptes del que s’ha liquidat i recaptat, satisfent
als respectius municipis les quantitats que procedeixin.
3.- Els municipis de Vila-seca i de Salou satisfaran al Consorci, via pressupost de
despesa, un quinze per cent del que s’hagi recaptat en concepte de premi de gestió i
cobrança.
El pagament d’aquest premi es pot fer per compensació.

CAPÍTOL IV: GOVERN I ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI.
Article 21è. Òrgans de govern i administració.
El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:
a)
La Junta de Direcció.
b)
El president i els Vice-presidents.
Auxilien i presten suport administrativament als òrgans de govern i administració el
Secretari, l’Interventor - Tresorer, les funcions dels quals han de ser exercides per
habilitats legalment a l’efecte, i, si s’escau, els gerents als quals es refereix l’article 24.
Article 22è. Junta de Direcció.
1. La Junta de Direcció és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, a
qui correspon l’actuació de totes les competències que té atribuïdes, sense més
excepcions que les específicament determinades en matèria d’hisenda del Consorci.
Li correspon també la potestat d’autoorganització del Consorci. Amb aquest efecte pot
aprovar un reglament orgànic que desenvolupi els presents Estatuts i que estableixi i
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reguli els òrgans complementaris que es relacionen a l’article anterior, dins dels límits
establerts per la legislació de règim local.
2. Es compon dels membres següents:
a)

La persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en
matèria d’economia.

b)

Un membre representant del departament de la Generalitat competent en
matèria d’economia, designat pel conseller o consellera d’aquest mateix
departament.

c)

Els alcaldes dels municipis de Salou i de Vila-seca que tenen consideració de
membres nats.

d)

Tres regidors del municipi de Vila-seca, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

e)

Tres regidors del municipi de Salou, designats pel Ple d’aquest Ajuntament.

El titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria
d’economia o la persona en qui delegui és el president o presidenta de la Junta amb
vot de qualitat.
Els alcaldes de Salou i de Vila-seca tenen la consideració de vicepresidents de la
Junta de Direcció.
A les sessions de la Junta, hi ha d’assistir, amb veu però sense vot, el secretari o
secretària, sempre, i l’interventor, quan escau.
3. La Junta de Direcció pot delegar en un vocal les atribucions següents:
a)

Direcció de l’administració del Consorci en tots els seus àmbits.

b)

Representació del Consorci, sens perjudici de la que correspongui al president i
vicepresidents per raó de càrrec.

c)

Exercici d’accions judicials i administratives en cas d’urgència, de les quals ha
de donar compte a la Junta, posteriorment.

d)

Autoritzar i ordenar despeses i pagaments, així com reconèixer obligacions amb
el límit i quanties que fixen els alcaldes en la legislació de règim local de
Catalunya.

e)

Contractar obres, gestió de serveis públics, serveis, subministres, consultories i
assistències i treballs específics i no habituals, dins els límits quantitatius i
procedimentals que estableixen els alcaldes en la legislació de règim local de
Catalunya.

f)

Qualsevol altra competència que sigui pròpia del president o dels vicepresidents,
que aquests no se la reservin expressament, i sense perjudici que el president
pugui avocar-la per a ell mateix en qualsevol moment.
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La delegació s’ha de fer a favor del Vocal representant del departament competent en
matèria d’Economia de la Generalitat de Catalunya.

Article 23è. President i Vice-presidents.
El President, a més de la seva funció pròpia en el si de la Junta de Direcció, és l’òrgan
de representació i administració executiva del Consorci. En aquesta última condició, li
correspon assegurar l’execució dels acords adoptats per la Junta i la correcta
organització i el bon funcionament dels serveis administratius del Consorci.
Per delegació expressa de la Junta, en tot moment revocable, o sense ella, en casos
d’urgència que no admetin demora fins la propera reunió de la Junta, exerceix també
les competències d’aquest últim òrgan. Aquesta disposició no regeix per a les
competències esmentades en els apartats a, b), c), d) i i) de l’article 8 d’aquests
Estatuts.
Els Vice-presidents desenvolupen les funcions del President sempre que aquest es
trobi absent de la seu del Consorci i no les pugui complir per ell mateix, així com en els
casos d’infermetat o qualsevol altre impediment del President. A l’efecte, roten entre sí
mensualment. En tot cas, han de consultar per qualsevol mitjà amb el President,
sempre que això sigui materialment possible, tota resolució que adoptin, sempre que
excedeixi de la mera administració.
Article 24è. Llocs administratius de caràcter directiu.
El Secretari, l’Interventor i el Tresorer exerceixen la direcció dels serveis administratius
generals, econòmico-financers i de recaptació i tresoreria, respectivament. El Secretari
i l’Interventor dels municipis de Vila-seca i de Salou, ho seran successivament del
Consorci per períodes de dos anys, de forma tal que a cada període sigui Secretari del
Consorci el d’un municipi i Interventor el de l’altre; això, sens perjudici de què la Junta
Directiva pugui acordar en qualsevol moment, llevat de precepte legal en contrari, que
el Consorci tingui Secretari i Interventor diferents dels esmentats, propis exclusivament
del Consorci.
A més dels anteriors, podran existir al Consorci un o dos llocs directius amb el caràcter
de Gerents, per a la direcció tècnica de les àrees de gestió del Consorci en l’àmbit
econòmico-financer i urbanístico-turístic i de serveis. Aquests llocs directius es
cobreixen per personal de confiança, de lliure designació i de lliure remoció.

CAPÍTOL V: RÈGIM JURÍDIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI.
Article 25è. Remissió general a la legislació de règim locals.
El règim jurídic del funcionament i dels actes dels òrgans de govern i administració i,
en general, dels serveis administratius del Consorci, és l’establert per als ens locals

14

per la legislació de règim local, llevat dels casos en què es disposi altra cosa
expressament per aquests Estatuts.
Article 26è. Eficàcia del actes dels òrgans del Consorci.
Els actes dels òrgans del Consorci són immediatament eficaços en els termes
disposats per la legislació de règim local per als actes dels ens locals.
Article 27è. Revisió d’actes en via administrativa.
1.- Contra els actes de tràmit i els definitius dels òrgans del Consorci, susceptibles
d’impugnació de conformitat amb la legislació de procediment administratiu, es pot
interposar recurs en via administrativa davant del propi Consorci, i serà d’aplicació el
sistema de recursos previst a la legislació de règim local.
La resolució del recurs pel Consorci posa fi a la via administrativa i obre la
contenciosa-administrativa.
2.- La revisió d’ofici dels actes administratius i la declaració de lesivitat, es regirà per
les disposicions vigents en matèria de règim local.

CAPÍTOL VI: HISENDA I RÈGIM ECONÒMIC FINANCER DEL CONSORCI.
Article 28è. Hisenda del Consorci.
1.- La Hisenda del Consorci estarà constituïda pels recursos següents:
a)

Els Ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de Dret Privat.

b)

Les Taxes i les contribucions especials les quals tinguin el seu origen en les
obres realitzades i els serveis públics prestats pel Consorci.

c)

El premi de cobrança dels tributs, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
quals li hagin delegat els municipis de Vila-seca i de Salou.

d)

Els percebuts en concepte de preus públics.

e)

Les subvencions i aportacions que li concedeixin els municipis de Vila-seca i de
Salou, així com la Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat i la
Diputació de Tarragona.

f)

El producte de les operacions de crèdit.

g)

El producte de les multes i les sancions.

2.- Per a la cobrança dels tributs propis (lletra b de l’apartat anterior) i de les quantitats
que com ingressos de Dret públic ha de percebre el Consorci, de conformitat amb allò
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previst a l’apartat anterior, el Consorci ostentarà les prerrogatives establertes
legalment per a les Hisendes Locals, i actuarà, en el seu cas, conforme als
procediments administratius corresponents.

Article 29è. Ingressos de dret privat.
Es regulen per allò que disposa el Capítol II del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Article 30è. Taxes i contribucions especials.
1.- El Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les
taxes el fet imposable de les quals consisteixi en la prestació d’un servei públic o en la
realització d’una activitat administrativa, en els termes que disposa l’article 20 de la Llei
39/1988, que afecti o beneficiï de forma particular a subjectes passius, en l’àmbit
territorial del Centre Recreatiu i Turístic.
2.- D’igual manera, el Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de les contribucions especials per la realització d’obres públiques o per
l’establiment o ampliació de serveis públics, realitzats o prestats en l’àmbit d’actuació
del Consorci, sempre que produeixi un benefici o un augment de valor dels béns dels
respectius subjectes passius.
3.- Les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes i contribucions
especials atribuïdes al Consorci s’exerciran per aquest amb plenitud de competència.
4.- Les competències relatives a l’establiment i ordenació de les taxes i contribucions
especials correspondran al Consorci, d’acord amb allò que preveu l’article 133 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre.
5.- El rendiment obtingut per la recaptació d’aquestes taxes i contribucions especials
constituirà un ingrés públic del Consorci.
Article 31è. Premi de cobrança dels altres tributs locals delegats.
1.- Sens perjudici del principi de territorialitat establert a l’article 6 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, d’hisendes Locals, els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou
cedeixen al Consorci els rendiments de la totalitat dels tributs locals generats en
l’àmbit territorial del Centre Recreatiu i Turístic, i això d’acord amb el que estableixen
els articles 11 i següents dels presents Estatuts i sens perjudici d’allò assenyalat als
articles 52 i següents també dels presents Estatuts.
2.- El Consorci gestionarà, liquidarà, inspeccionarà, recaptarà i redistribuirà la totalitat
dels tributs que són objecte de delegació en virtut dels presents Estatuts i percebrà
com a premi de cobrança el 15% del rendiments d’aquests tributs delegats.
3.- El Consorci, cada tres anys, podrà proposar als ajuntaments de Vila-seca i de
Salou l’increment o disminució del premi de cobrança establert al punt anterior.
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Article 32è. Preus públics.
1.- El Consorci establirà, fixarà i gestionarà els preus públics a percebre establerts per
ell, de conformitat amb el que disposen els articles 48 i 133 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, d’hisendes Locals, sempre que cobreixin el cost dels serveis.
2.- Els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou conserven la facultat d’acordar
l’establiment de preus públics i la fixació dels que pugui percebre el Consorci, quan
aquests no cobreixin el cost dels serveis.

Article 33è. Subvencions.
El Consorci percebrà les subvencions o aportacions que els Ajuntaments acordin,
segons l’establert en aquests Estatuts.
Article 34è. Operacions de crèdit.
1.- La Junta de Direcció del Consorci podrà concertar, previ informe de la Intervenció,
operacions de crèdit en les condicions establertes al Capítol VII del Títol I, de la Llei
3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, prèvia autorització del Ple dels
Ajuntaments de Vila-seca i de Salou.
2.- Respondran mancomunadament dels crèdits contrets pel Consorci, els municipis
de Vila-seca i de Salou, en la proporció que s’hagi establert en realitzar les operacions
de què es tracti.
3.- En tot allò no previst en aquests Estatuts, s’aplicarà el Capítol VII del títol I de la
Llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
Article 35è. Operacions de Tresoreria.
1.- El Consorci podrà concretar operacions de tresoreria, per un termini no superior a
un any, amb qualsevol entitat financera, per atendre les seves necessitats transitòries
de tresoreria, sempre que en el seu conjunt no superin el 20 per 100 dels seus
ingressos liquidats per operacions corrents en l’últim exercici liquidat.
2.- Aquestes operacions de tresoreria seran acordades per la Junta de Direcció, previ
informe de la Intervenció del Consorci.
3.- En tot allò no previst en aquests Estatuts, s’aplicarà la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’hisendes Locals i les seves disposicions complementàries.

CAPÍTOL VII :

PRESSUPOST I DESPESES DEL CONSORCI.
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Article 36è. Del pressupost i del seu contingut.
1.- el Consorci elaborarà i aprovarà anualment un Pressupost que comprendrà
l’expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions i dels ingressos que prevegi liquidar
durant el corresponent exercici.
2.- El pressupost comprendrà, a més dels estats de despeses i ingressos, les bases
d’execució, les quals contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a l’organització i circumstàncies pròpies del Consorci, així com totes
aquelles necessàries per a la seva encertada gestió.
3.- Els ingressos propis del Consorci es destinaran a satisfer el conjunt de les seves
respectives obligacions.
No formen part dels ingressos pressupostats els corresponents als tributs dels
municipis de Vila-seca i de Salou, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals
han delegat al Consorci.
4.- Seran aplicables els principis i normes pressupostàries contingudes a la Llei
39/1988, de 28 de desembre, d’hisendes Locals.
Article 37è. Formació del pressupost.
1.- El pressupost del Consorci serà formulat pel seu President i al mateix s’haurà
d’adjuntar la documentació següent:
a)
Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b)

Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i bestreta de la del corrent,
referida, almenys, a sis mesos del mateix.

c)

Informe sobre el desenvolupament previst per a l’exercici corrent de les tasques
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs delegats, així com del que
s’ha realitzat a l’exercici anterior, amb desglossament d’allò que correspongui o
sigui imputable als municipis de Vila-seca i de Salou.

d)

Annex del personal del Consorci.

e)

Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.

f)

Informe econòmico-financer sobre els ingressos previstos i les despeses.

2.- El pressupost, un cop formulat per la Intervenció del Consorci, es trametrà pel
President a la Junta de Direcció per a la seva aprovació, esmena o devolució.
3.- Aprovat provisionalment, el Pressupost s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, en la seu del Consorci, i en la dels Ajuntaments de Vila-seca i
de Salou, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant la Junta de Direcció del Consorci.
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmenat termini no
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s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, la junta de Direcció del Consorci
disposarà d’un mes per resoldre-les.
4.- L’aprovació definitiva del Pressupost per la Junta de Direcció del Consorci s’ha de
realitzar abans del 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’ha
d’aplicar.
5.- El pressupost definitivament aprovat serà publicat al Butlletí Oficial de la Província.
6.- Es trametrà còpia del Pressupost als Ajuntaments de Vila-seca i de Salou, a la
Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat.
Article 38è. Impugnació dels Pressupostos.
1.- L’acord aprovant definitivament els Pressupostos podrà ser impugnat davant de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en la forma i els terminis establerts a la
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció, i amb les particularitats previstes en
l’article 152 de la Llei 39719878, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
2.- La interposició del recurs previ de reposició i del recurs contenciós administratiu no
suspendrà pel sol fet de la seva presentació, l’aplicació del pressupost aprovat
definitivament pel Consorci.
Article 39è. Dels crèdits, de llurs modificacions i de l’execució del pressupost.
1.- El Consorci en tot allò relatiu al destí dels crèdits, caràcter vinculant dels mateixos,
obligacions de pagament, inembargabilitat dels fons, crèdits extraordinaris, suplements
de crèdit i d’altres qüestions relatives a les despeses, a la seva execució i al seu
pagament, es regirà pel que disposa la llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes
Locals, i disposicions complementàries i, a tal efecte, les competències que aquesta
normativa atribueix al President i al ple de la Corporació, s’exerciran en el Consorci pel
seu President i per la Junta de Direcció, respectivament.
2.- La Junta de Direcció del Consorci regularà les facultats d’ordenació de la despesa, i
les atribuirà al president i als Gerents, si s’escau, en funció de la naturalesa i la quantia
de la despesa.
3.- L’ordenació de pagaments correspon al President del Consorci.
4.- L’expedició de les ordres de pagament s’haurà d’acomodar al Pla de disposició de
fons de tresoreria que estableixi el president del Consorci, el qual, en tot cas, haurà de
recollir la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en
exercicis anteriors.

Article 40è. De la Tresoreria del Consorci.
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1.- Constitueixen la Tresoreria del Consorci tots els recursos financers, siguin diners,
valors o crèdits, del Consorci, tant per operacions pressupostàries com
extrapressupostàries.
2.- La Tresoreria del Consorci es regirà pel que regulen aquests Estatuts, en el seu
defecte pel que disposa la llei 39/1988, de 28 de desembre, i també en tot allò que
pugui ser-hi d’aplicació per les normes del Títol V de la llei General Pressupostària,
Text Refós aprovat pel reial Decret de 23 de setembre de 1988.
3.- Les disposicions de la Tresoreria del Consorci i les seves variacions queden
subjectes a la Intervenció i al règim de comptabilitat pública.
4.- Són funcions encomanades a la Tresoreria del Consorci:
a)

Recaptar els drets, tant els propis com aquells, la gestió dels quals se li hagi
delegat, així com pagar les obligacions.

b)

Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i
valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

c)

Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de
les obligacions.

d)

Respondre dels avals contrets.

e)

Realitzar les altres que es derivin o relacionin amb les esmentades anteriorment.

5.- El Consorci podrà concertar, prèvia aprovació de la seva Junta de Direcció, els
serveis de la seva tresoreria com a entitats de crèdit i abonament, mitjançant l’obertura
dels tipus de comptes següents:
a)

Comptes operatius d’ingressos i despeses.

b)

Comptes restringits de recaptació.

c)

Comptes restringits de despeses.

d)

Comptes financers de col·locació d’excedents de Tresoreria. Així mateix, la Junta
de Direcció del Consorci podrà autoritzar l’existència de Caixes d’efectiu per als
fons de les operacions diàries, les quals estaran subjectes a les limitacions que
reglamentàriament s’estableixin.

6.- El Consorci podrà concertar, amb qualsevol entitat financera, operacions de crèdit
per a cobrir dèficits temporals de liquiditat, derivats de les diferències de venciment de
les seves despeses i dels seus ingressos, dins dels límits previstos a l’article 35
d’aquests Estatuts.
Igualment, el Consorci podrà rendabilitzar els seus excedents temporals de Tresoreria,
mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat.
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Article 41è. Intervenció i comptabilitat.
1.- Tots els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals se’n derivin
drets i obligacions de contingut econòmic seran intervinguts i compatibilitzats per la
Intervenció del Consorci, d’acord amb les normes que regulen aquesta funció respecte
de les entitats locals.
2.- De tots els resultats obtinguts en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs a què es refereix aquesta Secció, es donarà compte trimestral als Ajuntaments
de Vila-seca i de Salou.
3.- El Consorci resta sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes establerts
a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
4.- La subjecció a aquest règim de comptabilitat pública comporta l’obligació de donar
compte de les operacions realitzades pel Consorci al Tribunal de Comptes.
5.- L’exercici comptable del Consorci coincidirà amb l’exercici pressupostari.
6.- A la Intervenció del Consorci li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat, i el
seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos, d’acord amb les
normes generals i les dictades per la Junta de Direcció.
Article 42è. Estats i Comptes anuals.
1.- El Consorci formarà un Compte que constarà de les parts següents:
a)

Balanç de situació.

b)

Compte de Resultats.

c)

Quadre de finançament anual.

d)

Liquidació del pressupost.

e)

Estat demostratiu dels drets propis a cobrar i les obligacions a pagar procedents
de pressupostos tancats.

f)

Estat dels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs, a
l’empara de l’autorització continguda a l’article 157 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, d’Hisendes Locals.

g)

Estat de Tresoreria.

2.- El Consorci presentarà també un Compte de Rendes Públiques gestionades per
delegació.
3.- El Consorci formularà també una Memòria justificativa del cost dels rendiments dels
serveis públics prestats al Centre Recreatiu i Turístic, això com dels serveis de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs, per delegació.
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Article 43è. Rendiment de comptes.
1.- Els Comptes formulats per la Intervenció del Consorci seran sotmesos a la Junta de
Direcció i, un cop aprovats per aquesta, es trametran pel seu President, abans del 15
de maig de l’exercici següent al que correspongui, als respectius Ajuntaments, per
integrar als seus Comptes Generals.
2.- Els Comptes Generals formats per cada Ajuntament hauran de ser aprovats seguint
les normes dels apartats 2 a 4 de l’article 193 de la llei 3971988, de 28 de desembre,
d’Hisendes Locals.
3.- Els Ajuntaments de Vila-seca i de Salou sotmetran a la Sindicatura de Comptes els
seus respectius Comptes Generals, en els quals s’hauran integrat els comptes del
Consorci.
Article 44è. Funció Interventora.
1.- La funció interventora de tots els actes que donin lloc al reconeixement i liquidació
de drets i d’obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i els
pagaments que d’aquella se’n derivin, i la recaptació, la inversió i l’aplicació, en
general, dels cabdals públics administrats, es durà a terme per la Intervenció del
Consorci, amb l’abast previst a l’article 195 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
d’Hisendes Locals.
2.- La funció interventora s’exercirà tant sobre els recursos propis com sobre els
gestionats per delegació.
3.- Les discrepàncies dels òrgans gestors respecte de les objeccions formulades per la
Intervenció del Consorci, en els termes i amb l’abast previstos als articles 196 a 199 de
la Llei 3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes locals, seran resolts pel President del
Consorci.
4.- L’Interventor del Consorci elevarà informe a la junta de Direcció de totes les
resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions efectuades, així com
un resum de les principals anomalies detectades en matèria tant d’ingressos propis
com d’aquells gestionats per delegació.
5.- La Junta de Direcció del Consorci, a proposta del seu President, podrà aplicar el
règim de fiscalització limitada en els supòsits previstos a l’article 200 de la Llei
3971988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals.
Article 45è. Control financer.
Qualsevol dels Ajuntaments que integren el Consorci, o ambdós de comú acord,
podran acordar la realització d’auditories per a dur a terme el control financer del
Consorci.
El Consorci no es podrà oposar a la seva realització.
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Article 46è. Fiscalització externa.
1.- La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica del Consorci
correspondrà a la Sindicatura de Comptes, sens perjudici de les superior funcions de
fiscalització i enjudiciament que corresponen al Tribunal de Comptes, amb l’abast i les
condicions que estableix la llei Orgànica reguladora del mateix i la seva Llei de
funcionament.
2.- A tal efecte, el Consorci rendirà a l’esmentada Sindicatura, previ informe dels
Ajuntaments de Vila-seca i de Salou, el Compte General a què es refereix l’article 190
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals, corresponent a l’exercici
econòmic anterior.
3.- un cop fiscalitzats els comptes per part de la
Sindicatura, se sotmetrà a la
consideració del Consorci la proposta de correcció de les anomalies observades i
l’exercici de les accions procedents, tot això sens perjudici de les actuacions que
puguin correspondre a la Sindicatura en els casos d’exigència de responsabilitat
comptable.
El Consorci comunicarà la censura de comptes de la Sindicatura als Ajuntaments de
Vila-seca i de Salou.
4.- Tot el que s’ha disposat als apartats anteriors s’entén sens perjudici de les facultats
de tutela financera, de control i de fiscalització que correspon a la Generalitat de
Catalunya, en virtut del que disposa l’Estatut d’Autonomia i les lleis que el
desenvolupen.

CAPÍTOL VIII PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI.
Article 47è. Relació de llocs de treball.
El Consorci ha d’aprovar la relació dels llocs de treball dels seus servis administratius,
amb les característiques establertes per aquest tipus d’instruments organitzatius per la
legislació de règim local.
En tot cas, la relació de llocs de treball ha d’especificar:
a)
Els llocs corresponents a les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria.
b)

Els llocs reservats a personal directiu eventual i de confiança.

c)

Els llocs de treball reservats a funcionari d’una Administració Local o, si s’escau,
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d)

Els llocs de treball que puguin ser coberts per personal laboral.
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Article 48è. Preferència del personal al servei dels municipis consorciats i
situació de l’esmentat personal.
El personal funcionari o laboral dels municipis de Vila-seca i de Salou, sempre que així
ambdós ho acordin, té preferència per ocupar llocs de la relació del Consorci.
L’esmentada ocupació es pot produir en règim de comissió de serveis o per concurs.
En aquest últim cas, el personal que passi a prestar serveis al Consorci conservarà un
dret de preferència per a reincorporar-se al seu municipi d’origen, sempre que existeixi
una vacant idònia.

CAPÍTOL IX.
CONSORCI.

MODIFICACIÓ

DELS

ESTATUTS

I

DISSOLUCIÓ

DEL

Article 49è. Modificació dels Estatuts.
La modificació dels presents Estatuts només es pot produir complint els requisits i el
procediment observats per a la seva aprovació.
Article 50è. Dissolució del Consorci.
El Consorci es dissol només per alguna de les causes següents:
a) Finalització del període de vigència establert a l’article 6, sense acord previ de
pròrroga adoptat per tots els membres del Consorci.
b) Desaparició de la causa que dóna lloc a la constitució del Consorci, que és la
instal·lació del Centre Recreatiu i Turístic i, en especial, la instal·lació i manteniment
del parc com a element essencial del Centre Recreatiu i Turístic.
c) Mutu acord dels ens consorciats, que no es pot adoptar dins dels 20 anys de
vigència del Consorci.
En els supòsits previstos a les lletres a i b, l’acord de dissolució i liquidació del
Consorci l’ha d’adoptar la Junta de Direcció, a la qual correspon, en tot cas, decidir el
que sigui procedent pel que fa a la forma i al procediment que s’ha de seguir per
liquidar els béns, drets i obligacions del Consorci i la seva subrogació per part de les
administracions o els ens consorciats.

TITOL II : DEL SISTEMA D’INGRESSOS I DESPESES
Article 51è. Aportacions al Consorci.
La quantia de les aportacions amb què els municipis de Vila-seca i de Salou doten la
hisenda del Consorci per al seu funcionament s’han de satisfer en el mateix
percentatge que resulta dels criteris de redistribució dels tributs locals delegats que
s’estableixen en l’article 52 dels Estatuts.
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Article 52è. Redistribució dels tributs locals delegats.
Els rendiments obtinguts dels tributs locals, la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels quals hagi estat delegada al Consorci en virtut del que disposen els articles 11 i
següents i 31 dels presents Estatuts es redistribuiran entre els municipis titulars, en la
proporció següent:
a) Els ingressos fiscals derivats del parc temàtic, àrees esportives i dels aprofitaments
urbanístics dels usos comercials, hotelers i residencials derivats de la Llei 2/1989, es
distribuiran entre els ajuntaments de Salou i Vila-seca, en la proporció territorial que
cada municipi té en l’àmbit del CRT, és a dir, un 57% per Salou i un 43% per Vila-seca.
b) Els ingressos fiscals procedents de l’increment d’aprofitament comercial, residencial
o hoteler que suposi qualsevol altre projecte en relació amb l’autoritzat per la Llei
2/1989, s’assignaran íntegrament a l’ajuntament del territori municipal on es materialitzi
la implantació.
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