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Interessat de l'expedient

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME SALOU
Localització de l'activitat

02-08-17

Assumpte

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE
LA GESTIÓ DEL FONS PEL FOMENT DEL TURISME I DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, L'AGÈNCIA
CATALANA DE TURISME, EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CAMBRILS, EL
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA, EL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE SALOU I LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME PEL
DESPLEGAMENT D'ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA AMB CÀRREC ALS FONS
PEL FOMENT DEL TURISME PEL 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 4160/2017)

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 02 D'AGOST DE
2017 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
501.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DE LA GESTIÓ DEL FONS PEL FOMENT DEL TURISME I DEL CONVENI
DE COOPERACIÓ ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME, EL PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE CAMBRILS, EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA,
EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU I LA FEDERACIÓ
EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME PEL DESPLEGAMENT D'ACCIONS DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA AMB CÀRREC ALS FONS PEL FOMENT DEL TURISME PEL
2017 (EXPEDIENT NÚMERO 4160/2017)
Identificació de l’expedient:
Exp. núm. 4160/2017 relatiu a la delegació a la Diputació de Tarragona de la gestió del
Fons pel Foment del Turisme i del Conveni de Cooperació corresponent.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets:
1.

Vista la memòria justificativa-informe del Patronat Municipal de Turisme de 9 de juny de
2017.

2. Els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les necessitats de
la comunitat i, entre aquestes, s’esmenta expressament “la informació i la promoció de
l’activitat turística d’interès i àmbit local”.
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3. La Diputació de Tarragona, d’acord amb la lletra d) de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de Règim local té competència en matèria de cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social del territori provincial.
4. Aquesta competència es desplega mitjançant el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona en la seva condició d’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, que
té com a finalitat (art 1 dels Estatuts) “ promoure, coordinar i donar suport a accions de
foment del turisme amb els agents públics i privats de la Costa Daurada i les Terres de
l’Ebre, per tal de contribuir al seu dinamisme i desenvolupament socioeconòmic”. És per
això que en matèria de promoció turística i dinamització del territori, el PTDT aposta per
la qualitat, la diversificació i pel desenvolupament d’eines de promoció turística que
situïn l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern.
5. L’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) es va crear mitjançant la Llei
5/2012, de 20 de març, va ser desplegat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics i pel Decret
161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del
turisme i modificat el seu règim mitjançant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures
fiscals. L’Impost resta afectat a la dotació del Fons per al foment del turisme, que es
configura com un mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per al millorament
de la competitivitat de Catalunya com a destinació turística i garantir-ne la sostenibilitat
(article 48 de la Llei 5/2017). Entre els objectius dels projectes i les actuacions a les
quals destinar els recursos es troben la promoció turística; l’impuls del turisme
sostenible, responsable i de qualitat; la protecció, preservació, recuperació i millora dels
recursos turístics; el foment, la creació i la millora dels productes turístics així com el
desenvolupament d’infrastructures relacionades amb el turisme. La Llei preveu que un
mínim del 50% de la recaptació del Fons es destini a les administracions locals, les quals
els hauran de destinar al finançament dels projectes i les actuacions relacionades
anteriorment, en llur conjunt o per algun de llurs conceptes, tot atenent de forma
prioritària a les necessitats de promoció turística (article 49.4 de la Llei 5/2017).
6. Per raons d’eficàcia, l’any 2014, els municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca, juntament
amb la Diputació de Tarragona, van posar en marxa un mecanisme de cooperació
consistent en aplegar una part dels recursos procedents del tram local del Fons per al
Foment del Turisme, derivat de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics per
destinar-los al desplegament d’un conjunt d’accions de promoció turística en mercats
que es consideren estratègics pel territori. Aquest mecanisme de cooperació s’ha
continuat duent a terme en tots els exercicis posteriors i a més, a partir de l’any 2015
l’Agència Catalana de Turisme el 2015 va passar a formar part d’aquesta estratègia. Als
recursos procedents del Fons cal afegir l’aportació anual efectuada pel PTDT per donar
suport econòmic a aquestes accions. Aquesta estratègia s’ha vingut canalitzant
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mitjançant la implementació d’una acció de foment de la qual ha estat beneficiària la
FEHT.
7.

La FEHT representa el conjunt de la indústria turística del territori, en especial la totalitat
del sector d’aquesta activitat econòmica que per imposició legal té la condició legal de
substitut del contribuent, pel que fa a les obligacions formals i materials regulades a
l’IEET, com són els hotels, càmpings, apartaments turístics i agències de viatge
receptives. Aquesta entitat ha vingut manifestant la seva voluntat d’assumir el lideratge
del desplegament d’aquestes accions de promoció.

8. En la mesura que les accions promogudes per la FEHT van adreçades al foment d’un
dels principals productes del nostre territori, com és l’oferta d’allotjaments especialitzats
en turisme familiar i d’oci, cal considerar que l’assignació de recursos al foment d’aquest
producte turístic compleix amb els objectius als que destinar el Fons.
9. Amb la voluntat d’incorporar de forma decidida el sector privat en les accions de
promoció turística del territori, la implementació d’una acció de foment en què la
beneficiària sigui la FEHT es configura com un mecanisme de col·laboració público privat
en la presa de decisions, que encaixa plenament amb els objectius del Fons, doncs
l’apartat c) de l’article 49.1 de la Llei 5/2017 contempla expressament, entre aquests
objectius el consistent en “c) El foment, la creació i el millorament dels productes
turístics”.
10. La delegació i l’encàrrec de gestió són tècniques de gestió de les competències en què
l’òrgan administratiu titular de la mateixa no prescindeix de la seva titularitat la qual és
irrenunciable per imposició legal. Mitjançant la delegació l’òrgan administratiu competent
prescindeix del seu exercici que passa a ser responsabilitat del subjecte delegat, el qual
haurà d’acceptar expressament aquesta delegació. Per contra a l’encàrrec de gestió,
l’òrgan titular de la competència autoritza la realització d’activitats de caràcter material o
tècnic per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament; l’ens que encomana la gestió ha de dictar les resolucions o els actes
de caràcter jurídic que donin suport a l’activitat material objecte de l’encàrrec.
11. Vist l’acord de data 4 de juliol de 2017 del Consell Rector del Patronat Municipal de
Turisme.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 18 vots a favor (8 de CiU, 4 del PSC, 3 de C’s, 2 del PP i 1 de
Guanyem Salou) i 2 vots en contra d’ERC, el següent:
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1. Aprovar la delegació a favor de la Diputació de Tarragona l’exercici de les facultats
següents:
- Aprovar anualment el Pla d’Accions Conjunt.
- Atorgar anualment la subvenció nominativa a la FEHT.
- Fiscalitzar i realitzar anualment el control financer de la subvenció.
La delegació acordada s’exerceix per la Diputació de Tarragona d’acord amb les
condicions següents:
-

-

-

-

La delegació tindrà efectes per les anualitats 2017, 2018 i 2019 i es mantindrà en
vigor fins el 31 de desembre de 2019.
L’aprovació del Pla d’Accions Conjunt requereix com a requisit previ l’autorització
expressa de la Comissió de Seguiment constituïda d’acord amb allò que preveu el
Conveni pel desplegament d’accions de promoció turística amb càrrec als Fons
per al Foment del Turisme.
L’aportació a la Diputació de Tarragona es realitza per cada any de vigència del
conveni mitjançant tres pagaments d’acord amb el calendari següent:
o El 50% de la quantia anual abans del 15 de juliol de cada any.
o El 35% de la quantia anual abans de l’1 d’octubre de cada any.
o El 15% restant abans del 31 de desembre de cada any.
L’atorgament de la subvenció nominativa a la FEHT es realitza mitjançant acord
de l’òrgan competent de la Diputació de Tarragona, un cop emesos els informes
previs acreditatius del compliment dels requisits establerts a la legislació vigent en
matèria de subvencions.
La Diputació de Tarragona efectua la verificació de la justificació i en realitza el
control financer de la mateixa.
L’Ajuntament té dret a requerir a la Diputació de Tarragona la documentació
justificativa que consideri necessària en el marc del seu control intern.

2. Aprovar l’aportació econòmica corresponent per cada un dels anys de vigència del
conveni, procedents del tram local del Fons per al Foment del Turisme, destinada a
finançar el desplegament del Pla d’Accions Conjunt.
3. Aprovar el Conveni pel desplegament d’accions de promoció turística amb càrrec al Fons
per al Foment del Turisme, que es vehicularà a través del Patronat de Turisme de Salou,
una còpia del qual està incorporada a l’expedient. No obstant, l’any 2017 l’aportació
econòmica compromesa s’efectuarà en el mes següent de la seva signatura.
4. Nomenar al President del Patronat de Turisme com a membre de la Comissió de
Seguiment del conveni amb les facultats previstes en el corresponent conveni i nomenar
al senyor Gerent com a suplent.
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5. Delegar al senyor President del Patronat de Turisme la signatura del conveni regulador
de la gestió conjunta i coordinada dels fons.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
02-08-2017 13:47

ANNEX
“CONVENI ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME, EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE
CAMBRILS, EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE VILA-SECA, EL PATRONAT
MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU I LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL
D’HOSTALERIA I TURISME PEL DESPLEGAMENT D’ACCIONS DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA AMB CARREC ALS FONS PER AL FOMENT DEL TURISME.
Tarragona, x 2017
REUNITS
El senyor Martí Carnicer Vidal en la seva qualitat de president del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona, amb NIF P9300012C, que actua en ús de les facultats previstes a
l’article 11 i facultat especialment per acord.
Assistit en aquest acte pel secretari-delegat del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, que actua com a fedatari de l’acte.
El senyor Xavier Espasa i Añoveros, en la seva qualitat de director de l’Agència Catalana de
Turisme, ens públic de la Generalitat de Catalunya regulat per la Llei 15/2007, de 5 de
desembre (DOGC núm. 5030 de 17.12.2007) i pel Decret 192/2009 de 9 de desembre, que
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aprova els seus estatuts (DOGC núm. 5524 de 11.12.2009), amb domicili social a Passeig de
Gràcia, 105, 3a. planta de 08008-Barcelona i CIF núm. S-0800470-G.
La senyora Camí Mendoza Merce, en la seva qualitat de presidenta del Patronat de Turisme
de Cambrils, amb NIF P9303801F, que actua en ús de les facultats previstes a l’article 12
dels Estatuts del Patronat de Turisme de Cambrils i facultada especialment per acord.
El senyor Benet Presas Sureda, en la seva qualitat de president del Patronat de Turisme de
Salou, amb NIF P9318501E, que actua en ús de les facultats previstes a l’article 14 dels
Estatuts del Patronat de Turisme de Salou i facultat especialment per acord.
El senyor Pere Segura Xatruch en la seva qualitat de president del Patronat de Turisme de
Vila-seca, amb NIF P9317302I, que actua en ús de les facultats previstes a l’article 9 dels
Estatuts del Patronat de Turisme de Vila-seca i facultat especialment per acord.
De l’altra, el senyor Eduard Farriol i Batalla, en nom i representació de la FEDERACIÓ
EMPRESARIAL D’HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, amb NIF G43648021, amb domicili a 43001 Tarragona, Rambla Nova, 114 2n. en virtut del seu càrrec
de president de l’esmentada entitat.
Les parts intervenen en funció dels respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en
exercici de les facultats que a cadascun li han estat conferides, amb plena capacitat legal per
a formalitzar el present conveni i, a tal efecte,
EXPOSEN
I.

Que el Turisme és una activitat d’alt valor estratègic pel desenvolupament de
l’economia del territori atès que representa un 12% del PIB, la qual cosa el
converteix en un veritable pilar de l’economia catalana.

II.

Que l’Agència Catalana de Turisme (ACT) en la seva condició d’entitat de dret públic
de la Generalitat de Catalunya, adscrita al departament competent en matèria de
Turisme té com a objectiu la promoció de Catalunya com a destinació turística de
referència basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica, d’acord amb les
competències que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga en
matèria de turisme.

III.

Que la Diputació de Tarragona, d’acord amb la lletra d) de l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim local té competència en matèria de
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social del territori
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provincial. Aquesta competència es desplega en matèria de promoció turística
mitjançant el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (PTDT) en la seva
condició d’organisme autònom de l’ens supramunicipal té com a finalitat (art 1 dels
Estatuts) “...promoure, coordinar i donar suport a accions de foment del turisme amb
els agents públics i privats de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, per tal de
contribuir al seu dinamisme i desenvolupament socioeconòmic”, per la qual cosa
treballa, en polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la
qualitat, la diversificació i el desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn
l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern.
IV.

Que els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin les
necessitats de la comunitat i en especial la informació i promoció de l’activitat
turística d’interès i àmbit local.

V.

Que mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, el Parlament de Catalunya va crear l’
impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), desplegat per Decret
129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les
estades en establiments turístics i per Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme i modificat el seu règim
mitjançant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals. L’impost és un
mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per a la millora de la
competitivitat de Catalunya com a destinació turística i té per objectiu nodrir el Fons
per al Foment del Turisme. Entre les finalitats de l’impost es troben la promoció
turística, l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat; la protecció,
preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, el foment, la creació i la
millora dels productes turístics així com el desenvolupament d’infrastructures
relacionades amb el turisme. A partir de l’any 2017 el 50 % de la recaptació d’aquest
tribut correspon als municipis que l’han de destinar al finançament d’actuacions
concretes en l’àmbit de la promoció turística.

VI.

Que l’any 2014 les entitats locals signants van posar en marxa un mecanisme de
cooperació consistent en l’aplegament d’una part dels recursos econòmics obtinguts
de l’IEET per dedicar-los al desplegament d’accions conjuntes de promoció mitjançant
la implementació d’una acció de foment de la qual va ser beneficiària la Federació
Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), amb la voluntat d’incorporar
de forma decidida el sector privat en les accions de promoció turística del territori,
com un mecanisme de col·laboració públicoprivada en la presa de decisions. Aquest
mecanisme es va reforçar l’any 2015 amb el desplegament d’un pla d’accions més
ambiciós i dotat de més recursos, en el qual es va integrar l’Agència Catalana de
Turisme i que va ser renovat de cara al 2016.
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VII.

Que l’experiència d’aquests anys ha posat de manifest que amb l’aplegament de
recursos s’assoleixen resultats més eficaços que amb accions aïllades, motiu pel qual
totes les parts tenen intenció de renovar els seus compromisos pels tres propers
anys. En concret, les competències que la legislació reconeix als municipis en
matèria de promoció turística d’àmbit local, només poden ser exercides per la
Diputació mitjançant l’adopció d’un acord de delegació en el que es concreti el
contingut i l’abast d’aquesta delegació.

VIII.

Que els ajuntaments de Cambrils, Salou i Vila-seca mitjançant acords dels seus
respectius plenaris han aprovat la delegació en favor de la Diputació de Tarragona de
l’exercici de competències en relació amb la gestió dels fons obtinguts pel tram local
de l’IEET i, alhora, la Diputació de Tarragona les ha acceptat.

IX.

Que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu
l’existència de convenis per Administracions Públiques entre sí o amb subjectes de
dret privat per a un fi comú, sempre que no tinguin per objecte prestacions pròpies
dels contractes. En concret, l’apartat 7 de l’article 47 de la Llei 40/2015, disposa que
quan aquests convenis tinguin per objecte una delegació de competències hauran de
complir amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

X.

Que l’article 27 de la Llei 7/1985 disposa que la delegació haurà de millorar
l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

XI.

Que tant els convenis de cooperació interadministratius, com els convenis entre les
administracions públiques i els subjectes privats estan exclosos de l’àmbit d’aplicació
de la legislació sobre contractació administrativa, d'acord amb els apartats c) i d) de
l’article 4.1.del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Aquests convenis es regeixen pels
articles 48 a 52 de la Llei 40/2015 i supletòriament, en allò que no s’hi oposi, pel
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.

XII.

Que la Comissió del Fons pel Foment del Turisme (Decret 16/2013, de 30 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament de Fons per al Foment del Turisme), proposa les
Directrius d’Actuació de conformitat amb la planificació turística de la Generalitat de
Catalunya, i és el Comitè bilateral qui les aprova.

Que a les Directrius d’Actuació del Fons per al Foment del Turisme –DAFFT, i en concret a
l’apartat 9, i en relació amb el Pla de Captació i retenció de mercats internacionals en
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coordinació amb el pla d’actuacions de l’Agència Catalana de Turisme s’estableix que
aquestes inversions estan necessàriament orientades a la captació de turisme internacional i
que les accions que els ens municipals i comarcals vulguin dur a terme en aquest àmbit
hauran d’estar necessàriament acordades, amb caràcter previ, amb els organismes de
promoció turística dels ens locals de llur referència geogràfica que participen en el Consell de
Direcció de l’ACT ( en l’actualitat Patronat de Turisme “Terres de Lleida (Diputació de
Lleida),Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Consorci Turisme de Barcelona,
Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Diputació de Girona), Àrea de Turisme de la
Diputació de Girona, Conselh Generau d’Aran). Els esmentats organismes coordinaran
efectivament les accions amb l’Agència Catalana de Turisme, a través del Consell de Direcció
de l’Agència.
És en aquest sentit que l’Agència Catalana de Turisme, a través d’aquest apoderament,
haurà de verificar i validar el destí de les mesures corresponents al tram local del Fons del
Foment del Turisme a accions que tinguin per objecte la promoció de territori.
Que amb aquests antecedents i amb la finalitat descrita, les parts convenen a formalitzar el
present conveni de cooperació amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
1. L’objecte del present conveni és regular la gestió conjunta i coordinada d’una part dels
recursos obtinguts pels municipis participants en el tram local de l’Impost sobre Estades en
Establiments Turístics amb el fi comú de desenvolupar un seguit d’accions de promoció
turística que satisfacin les necessitats i els interessos de totes les parts, i alhora es doni
compliment a les exigències legals pel que fa al marc regulador de l’esmentat tribut.
2. Aquest conveni regula el contingut i l’abast de la delegació efectuada pels municipis
signants, les aportacions econòmiques compromeses per les parts, el mecanisme de
determinació del Pla d’Accions Conjunt i el seu seguiment, el règim de les aportacions a la
FEHT, el mecanisme de verificació de la destinació d’aquestes i, finalment, el règim de
certificació de la destinació de les aportacions efectuades.
3. Queden exclosos de l’objecte del present conveni els acords d’atorgament de la subvenció
a la FEHT per al finançament de les accions de promoció, així com els actes de seguiment,
comprovació, validació i fiscalització de la justificació, així com la resta d’actes vinculats amb
la seva gestió, que corresponen al PTDT per delegació dels municipis.
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SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1. Compromisos de les entitats municipals:
a. Efectuar per cada un dels anys de vigència del conveni una aportació de fons
procedents dels ingressos obtinguts del tram local de l’Impost sobre estades en
establiments turístics, regulat a la Llei 5/2012, de 20 de març.
Per a la determinació dels imports que correspon aportar a cadascuna d’aquestes
entitats s’han aplicat els següents criteris:
- Una part fixa de 300.000 euros, assignada a parts iguals entre aquestes
entitats.
- Una part variable de 300.000 euros, assignada en proporció al nombre de
pernoctacions (segons sèrie històrica 2012-2015) en cada municipi respecte el
conjunt de les enregistrades en tots tres (Salou 64%, Cambrils 21%, Vila-seca
15%).
b. Nomenar un representant per formar part de la Comissió de Seguiment, així com
aquelles persones que podran assistir com a convidades.
2. Compromisos del PTDT:
a. Efectuar per cada un dels anys de vigència del conveni una aportació en forma de
quantia fixa que anirà destinada principalment a cobrir aquelles despeses corrents o
de capital que puguin ser considerades com a no elegibles en relació amb
l’acreditació de la destinació de l’esmentat impost, com ara les depeses de gestió i
funcionament (personal, despeses corrents de béns i serveis, inversions reals), però
que siguin inherents i imprescindibles per al desenvolupament de les accions de
promoció.
b. Nomenar un representant per formar part de la Comissió de Seguiment, així com
aquelles persones que podran assistir com a convidades.
c. Exercir per delegació les facultats municipals següents:
- Aprovar anualment el Pla d’Accions Conjunt.
- Atorgar anualment la subvenció nominativa a la FEHT.
- Fiscalitzar i realitzar anualment el control financer de la subvenció.
Les facultats que són objecte de la delegació acordada s’exerceixen per la Diputació
de Tarragona d’acord amb les condicions següents:
- L’aprovació del Pla d’Accions Conjunt requereix com a requisit previ l’autorització
expressa de la Comissió de Seguiment constituïda d’acord amb allò que preveu el
present Conveni.
- L’atorgament de la subvenció nominativa a la FEHT es realitza mitjançant acord
de l’òrgan competent de la Diputació de Tarragona, un cop emesos els informes

 1019
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4X3702143L515F6O0WRPX»
²4X3702143L515F6O0WRPX»
4X3702143L515F6O0WRP

Codi de document

4X3702143L515F6O0WRP

SEC11I0P1

-

Núm. d’expedient

4160/2017

02-08-17

previs acreditatius del compliment dels requisits establerts a la legislació vigent en
matèria de subvencions.
La Diputació de Tarragona efectua la verificació de la justificació i en realitza el
control financer.
L’Ajuntament té dret a requerir a la Diputació de Tarragona la documentació
justificativa que consideri necessària en el marc del seu control intern.

d. Designar un auditor de comptes que s’encarregarà de la revisió del compte justificatiu
i de l’emissió del corresponent informe de revisió de compte justificatiu, amb la
finalitat prevista a l’article 74 del Reglament de la Llei General de Subvencions,
aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol. L’auditor queda subjecte a les normes
d’actuació i supervisió que proposi l’òrgan interventor de la Diputació. Les despeses
d’auditoria aniran a càrrec de l’import de la subvenció.
3. Compromisos de l’ACT:
a. Nomenar un representant per formar part de la Comissió de Seguiment, així com
aquelles persones que podran assistir com a convidades.
b. Verificar, mitjançant el seu representant a la Comissió de Seguiment, que les accions
a desplegar s’adeqüen a la finalitat de l’Impost i a les Directrius d’Actuació dels Fons
per al Foment del Turisme.
4. Compromisos de la FEHT :
a. Sens perjudici de les obligacions generals dels beneficiaris de les subvencions
públiques previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb caràcter específic s’estableixen les següents obligacions a complir
per la FEHT, derivades de l’obligació dels beneficiaris de donar la publicitat adequada
del caràcter públic del finançament d’activitats o actuacions de qualsevol tipus que
siguin objecte de subvenció prevista a l’article 18.4 de la Llei general de subvencions:
 Trametre una Memòria de les accions realitzades.
 Fer ús de les marques Costa Daurada, Salou, Cambrils i Vila-seca en els elements
gràfics, actes promocionals, imatges i vídeos, que siguin necessaris per donar
compliment al Pla de Promoció.
b. Sotmetre’s a la fiscalització que realitza la Intervenció de la Diputació, quedant
obligada a aportar la documentació i informació que li sigui requerida en l’exercici
d’aquesta funció.
c. Donar compliment a les obligacions que en matèria de transparència li són exigibles
en virtut del que disposa l’article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència.
d. En el supòsit que procedeix contractar el subministraments de béns o serveis per
import que superi els 18.000,00 euros, estarà obligada a aportar còpia, degudament
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confrontada, d’un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que per les
característiques especials d’aquests subministraments no existeixi en el mercat un
nombre suficient d’ofertants. L’elecció entre les ofertes es realitzarà d’acord amb els
criteris d’eficiència i economia de conformitat amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003,
General de Subvencions.
TERCERA.- APORTACIONS I VINCULACIÓ DELS FONS
1. D’acord amb els criteris i consideracions anteriors, l’aportació compromesa per l’any 2017
compromesa per les diferents entitats queda detallada al següent quadre:

Entitat
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona
Patronat de Turisme de Salou
Patronat de Turisme de Cambrils
Patronat de Turisme de Vila-seca

Aplicació
pressupostària 2017
7010/432/48910
432/47900
43201/48004
43200/46100

Import
300.000,00 €
292.000,00 €
163.000,00 €
145.000,00 €

Per cada un dels anys de vigència del conveni, els municipis hi destinaran la part
corresponent dels recursos obtinguts durant el 3r i 4t trimestre de l’any anterior i durant el
1er i 2on trimestre de l’any en curs.
Al tractar-se d’un conveni plurianual amb la intervenció de diverses administracions, les
aportacions dels anys 2018 i 2019 estaran condicionades a l’existència de crèdit en els
pressupostos corresponents.
2. Les aportacions econòmiques compromeses es realitzaran per cada entitat signant del
present conveni mitjançant tres pagaments d’acord amb el calendari següent:
o El 50% de la quantia anual abans del 15 de juliol de cada any.
o El 35% de la quantia anual abans de l’1 d’octubre de cada any.
o El 15% restant abans del 31 de desembre de cada any.
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3. En atenció a la naturalesa de fons afectes a una finalitat, l’aportació de cada una de les
entitats municipals estarà afecta al desenvolupament d’accions concretes en l’àmbit de la
promoció turística segons les previsions de les Directrius d’Actuació dels Fons i els acords de
la Comissió de Seguiment del Conveni. En qualsevol cas, l’aportació de cada municipi no
podrà superar l’import que li correspongui en l’assignació de recursos procedents de la
recaptació de l’Impost sobre estades en establiments turístics.
Les accions de promoció contemplades al Pla d’Accions anual s’hauran de desenvolupar
dintre de l’any natural respectiu i la justificació es podrà realitzarà fins el 31 de març de l’any
següent.
4. Les aportacions a la FEHT es realitzaran anualment d’acord amb el calendari següent:
Període realització
accions
1 trimestre
2 trimestre
3 trimestre
4 trimestre

Data límit
justificació
15 d’abril
15 de juliol
15 d’octubre
15 de febrer

Data prevista
pagament
15 de maig
15 d’agost
15 de novembre
31 de març

Import
màxim
300.000
300.000
210.000
90.000

Per l’any 2017 les accions dels dos primers trimestres queden agrupades, als efectes de
justificació, pagament i import.
Aquestes aportacions se sotmetran a les següents condicions:
Les tres primeres aportacions tindran la consideració de pagaments fraccionats a compte de
les despeses reals suportades amb el topall de l’import màxim previst. El beneficiari haurà de
presentar com a documentació acreditativa de la realització de les accions, la documentació
següent:
a) La memòria d'actuació de cada una de les accions subvencionades, especificant el
grau d’assoliment dels objectius.
b) La Justificació documental de la difusió feta en cada una de les accions del
finançament de la Diputació i dels Patronats municipals de Salou, Cambrils i Vila-seca
consistent en l'aportació de documentació gràfica i/o audiovisual referent a les
accions realitzades.
c) Memòria econòmica consistent en:
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c.1) Resum de les actuacions, acció per acció, mitjançant certificat del tresorer de la
Federació, amb el vist-i-plau del seu president, de conformitat amb els models que
lliurarà el PTDT on ha de figurar:
 Pressupost previst de cada actuació
 Cost total efectivament executat per a cada acció
 Pagaments totals efectuats per a cada acció
 Ingressos de l'activitat
 Balanç econòmic de cada acció.
c.2) Certificat de la relació detallada del total de les despeses a càrrec del conveni,
amb les dades següents, adjuntant a més les factures i la documentació acreditativa
del pagament:
 Acció a la que s'imputa la factura
 Número de factura
 Concepte
 Identificació del creditor
 Import
 Data d'emissió
 Data de pagament
c.3) Relació detallada del total dels ingressos a càrrec del conveni, amb les dades
següents:
 Import
 Procedència
 Data d'ingrés
 Acció on s'imputa l'ingrés
Aquesta documentació haurà d’anar acompanyada d’un Informe d'auditoria aplicant els
procediments establerts a l’article 3 de l’Ordre EHA 1434/2007, de 17 de maig, que haurà de
signar un auditor de comptes inscrit al ROAC que serà designat per la Diputació de
Tarragona d’acord amb l’apartat 2.d) de la clàusula Segona precedent, en el que s'hi faci
constar:
- Que els imports reflectits en la justificació econòmica es troben acreditats en els
estats i documents comptables oficials del beneficiari, i que per tant respon al principi
d'imatge fidel i resta de principis comptables i d'auditoria generalment acceptats.
-

Que en el compte justificatiu no s'hi ha inclòs cap despesa de personal ni
d'estructura, ni altres pròpies de l'activitat de la FEHT i que les que s'hi han inclòs
responen exclusivament a l'activitat promocional objecte d’aquest conveni.

El quart pagament, fins arribar a l’import màxim subvencionable de 900.000 euros o el
realment justificat, s’haurà de presentar en el termini de tres mesos des la finalització de
l’activitat i, en tot cas, com a màxim el 15 de març de l’any següent i s’abonarà sempre que
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es justifiqui l’execució i el pagament de les accions programades i s’aporti el compte
justificatiu auditat amb el mateix detall que en les tres justificacions parcials precedents.
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix una comissió de seguiment formada pels ens públics que participen en aquest
Conveni, encarregada del seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos derivats del mateix.
La comissió de seguiment disposa d’informació de la dinàmica dels mercats als quals adreçar
les accions de promoció i a la vegada garanteix que aquestes estan alineades amb les
determinacions del Pla de màrqueting de Catalunya.
En particular, els integrants de la Comissió exerceixen les funcions següents :
-

-

Analitzar les propostes de destinació de fons emeses pels representants de les
entitats sectorials vinculades amb el turisme.
Proposar a l’òrgan competent del PTDT l’adopció dels acords necessaris per
impulsar, garantir i donar compliment a l’objecte del Conveni.
Verificar el grau d’execució de les accions de promoció desplegades en
compliment de l’objecte del present conveni.
Proposar a l’òrgan competent del PTDT la liquidació del fons constituït amb
les aportacions obtingudes i, en el seu cas, la destinació dels eventuals
romanents, que només podran ser retornats a les entitats aportants o
destinades a noves accions de promoció.
Autoritzar la proposta de Pla d’Accions Conjunt i les seves modificacions, si
s’escau i donar-ne trasllat a l’òrgan competent del PTDT per a la seva
aprovació.

La Comissió estarà constituïda per un representant de cada ens públic designat per aquest.
Si no hi ha designació expressa, l’entitat es considerarà vàlidament representada per aquella
persona que acrediti la condició de representant legal. No obstant això, cada entitat signant
podrà convidar a les reunions de la Comissió fins a un màxim de dos assistents.
La Comissió es reunirà, almenys, una vegada al trimestre i sempre que així ho acordin dues
terceres parts dels seus membres.
Cada entitat tindrà dret a un vot i les decisions s’adoptaran per majoria simple dels vots dels
assistents.

 1519
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²4X3702143L515F6O0WRPX»
²4X3702143L515F6O0WRPX»
4X3702143L515F6O0WRP

Codi de document

4X3702143L515F6O0WRP

SEC11I0P1

Núm. d’expedient

4160/2017

02-08-17

Els membres d’aquesta Comissió no rebran cap retribució específica per exercir aquest
càrrec, ni tindran dret a rebre cap indemnització amb càrrec als fons per l’assistència a les
reunions a les quals siguin convocats.
CINQUENA.- EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE DESTINACIÓ.
Un vegada la Comissió de Seguiment aprovi la proposta de liquidació del fons i el Patronat
de Turisme de la Diputació, després de complir amb els seus tràmits interns, hagi abonat les
despeses derivades de les accions executades, la Intervenció de la Diputació de Tarragona
emetrà per a cadascun dels municipis signants del conveni un certificat de la destinació dels
fons amb l’objecte que aquests puguin donar compliment a les exigències derivades de la
normativa reguladora de l’impost.
En qualsevol cas, en aquest certificat s’identificarà l’import compromès, l’import aportat i
l’import efectivament destinat a les accions concretes pel desplegament del conveni i que
siguin homologables amb els objectius fixats per l’Agència Catalana de Turisme.
Per a la determinació d’aquesta darrera quantia es procedirà a imputar la despesa real,
segons la liquidació de fons, en proporció a les aportacions de cada entitat signant i, sense
que en cap cas l’import certificat pugui ser superior a l’aportat.
SISENA.- RÈGIM APLICABLE ALS INCOMPLIMENTS.
L’incompliment per alguna de les parts dels compromisos econòmics assumits en aquest
conveni facultaran a la resta d’entitats partícips a suspendre la seva aportació fins que no es
regularitzi aquesta situació.
En qualsevol cas, els incompliments hauran de ser declarats per la Comissió de seguiment,
com a requisit previ per a que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
procedeixi al seu cobrament per via de compensació amb qualsevol deute de qualsevol
naturalesa que el deutor tingui amb la Diputació de Tarragona o amb qualsevol dels seus
organismes autònoms i ens dependents. Si el deutor no fos creditor per cap concepte,
l’aportació pendent pot ser cobrada mitjançant l’organisme autònom de la Diputació de
Tarragona, BASE-Gestió d’ingressos, i meritarà els oportuns recàrrecs interessos legals.
SETENA.- IDENTIFICACIÓ DE MARCA DE LES PARTS SIGNANTS.
Pel seu valor estratègic serà obligatori incorporar a les accions concretes de promoció les
referències de marca de totes les entitats partícips.
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VUITENA.- VIGÈNCIA
El conveni es perfecciona amb la prestació del consentiment per les parts, per bé que
desplegarà els seus efectes a partir de seva publicació en el DOGC i en el BOP de Tarragona
i mantindrà la seva vigència durant els anys 2017, 2018 i 2019, finalitzant la seva vigència el
31 de desembre de 2019.
NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els organismes signants d’aquest conveni s’obliguen al compliment de tot allò que estableix
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de mesures de seguretat dels fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals
a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest conveni.
DESENA.- TRANSPARÈNCIA
De conformitat amb l’article 8.1 apartat f de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es farà pública la informació
relativa al present conveni. Concretament, i tal i com es disposa a l’article 14 de la citada llei,
se sotmetrà a informació pública, com a mínim, la data de signatura, les parts que el signen,
l’objecte, els drets i obligacions de qualsevol mena i el període de vigència del present
conveni, així com qualsevol modificació que es realitzi en aquest. D’acord amb l’article 5 de
la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació subjecta al
règim de transparència es farà efectiva en el lloc web de l’Agència Catalana de Turisme
(http://act.gencat.cat). Així mateix, i tal i com estipula l’article 112 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
referit a l’eficàcia i publicitat dels convenis, el present es publicarà també al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC).
ONZENA.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
Caldrà emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter
general que tinguin una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del conveni;
tot això, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran s’utilitzarà l’aranès.
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L’àmbit d’aplicació d’aquesta clàusula només tindrà efectes en accions promocionals que es
duguin a terme dins del territori català.
DOTZENA.- EXCLUSIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR
PÚBLIC
El present conveni de cooperació queda exclòs del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, conforme al previst al seu article 4.1 apartats c i d) si be s’aplicaran els
principis que sustenten l’esmentada Llei per resoldre els dubtes i llacunes que durant la seva
execució puguin presentar-se.
TRETZENA .- EXTINCIÓ DEL CONVENI.
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) El compliment del termini de vigència.
c) L’incompliment de les obligacions econòmiques compromeses per les parts.
d) La derogació de la Llei 5/2012 o la supressió del tram local del Fons per al Foment
del Turisme.
e) La impossibilitat de donar compliment a l’objecte del conveni derivat de causes
sobrevingudes que determinin aquesta impossibilitat.
La denuncia unilateral per part d’un partícip només serà causa d’extinció del conveni si la
resta de les parts signants adopten un acord unànime en aquest sentit.
Correspon a la Comissió de Seguiment declarar la concurrència de qualsevol de les causes
d’extinció i l’adopció dels acords que siguin necessaris per a la liquidació del conveni.
En el supòsit que es produeixi la resolució anticipada per qualssevol de les causes indicades,
la part que vulgui resoldre procedirà a notificar-ho a les altres parts i procedirà un cop sigui
declarada per la Comissió de Seguiment a adoptar els acords que siguin necessaris per
revocar els compromisos de despesa que s’estiguin executant i procedirà, en el seu cas, a
quantificar els imports pendents de liquidar a la data de la resolució i a requerir, en proporció
als respectius compromisos, el pagament a la resta d’entitats.
CATORZENA.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI
El present conveni només es podrà modificar per unanimitat de tots els seus partícips. Per
aquest efecte serà necessària la formulació d’una proposta per part d’almenys d’un
d’aquests. La Comissió de Seguiment estudiarà la proposta i traslladarà a tots els partícips la
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resolució presa. Els respectius òrgans competents hauran d’adoptar els acords corresponents
en relació amb la proposta de modificació plantejada.
QUINZENA.- RÈGIM JURÍDIC I PUBLICITAT DEL CONVENI
El present document té naturalesa de conveni per a un fí comú i el seu règim jurídic està
constituït per les presents clàusules i per tot allò establert als articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Diputació de Tarragona s’encarregarà de la seva publicació en els diaris oficials indicats a
la Clàusula Novena, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
SETZENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les possibles discrepàncies en la interpretació i la resolució de dubtes i conflictes sobre el
compliment seran resolts de mutu acord sota criteris de bona fe i de col·laboració recíproca
en el si de la Comissió de Seguiment.
Per la resolució de les qüestions litigioses les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I en prova de conformitat, els representants de les entitats i administracions compareixents
signen el present conveni en el lloc i data que s’assenyala a l’inici.”
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