Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

1L3D3K0P4L5B1U2L0370
Codi de document

1L3D3K0P4L5B1U2L0370

SEC14I00TU

Núm. d’expedient

6505/2020

17-12-20

Interessat de l'expedient

Assumpte

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME SALOU

CERTIFICAT_APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI
REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE L'EXERCICI DE FUNCIONS
EN L'ÀMBIT DEL TRAM LOCAL DELS FONS PER AL FOMENT
DEL TURISME (EXPEDIENT NÚMERO 6505/2020).

Localització de l'activitat

Enric Ollé Bidó, secretari general de l’Ajuntament de Salou, Tarragonès,
CERTIFICO:
QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SALOU, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16
DE DESEMBRE DE 2020, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
703.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
L'EXERCICI DE FUNCIONS EN L'ÀMBIT DEL TRAM LOCAL DELS FONS PER AL
FOMENT DEL TURISME (EXPEDIENT NÚMERO 6505/2020).
1. El 22 d’octubre de 2020, el Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme va emetre
el següent acord:

“400.- INFORMAR, SI ESCAU, SOBRE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DE LA GESTIÓ DEL FONS PEL FOMENT DEL TURISME I DEL CONVENI
DE COOPERACIÓ CORRESPONENT (EXPEDIENT NÚMERO 6505/2020).
Identificació de l’expedient
Expedient número 6505/2020, relatiu a la delegació de competències a la Diputació de
Tarragona i al 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 càrrec als fons
per al foment del turisme pel període 2020-2021.
Tràmit: Acord del Consell Rector del Patronat.
Fets
1.

Vista la memòria justificativa-informe del Patronat Municipal de Turisme signada el 14
d’octubre de 2020.
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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”.

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’infraestructures 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 i fins el 2019, 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
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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
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 de la
promoció turística de la destinació, la qual es pot entendre d'interès general degut a que
és la indústria que més riquesa genera al municipi. Es promociona tota la indústria
turística sota el paraigües de la destinació: oci, restauració, comerç, cultura, oferta
d’allotjaments especialitzats en turisme familiar i d’oci,... cal considerar que l’assignació
de recursos al foment d’aquests productes turístics 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.

Acord
Vista la proposta del president, el Consell Rector del Patronat ACORDA, amb 2 abstencions
del Grup municipal d’ERC i el vot favorable de la resta de membres, el següent:
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1. Informar favorablement sobre:
a.- Aprovar la delegació, tal i com queda reflectit al document una còpia del qual està
incorporada a l’expedient i es reprodueix a l’ANNEX, 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 2020 i 2021, i es mantindrà en vigor
fins el 31 de desembre de 2021.
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.
Al tractar-se d’un conveni plurianual l’aportació de la Diputació de Tarragona de
l’any 2021 estarà condicionada a l’existència de crèdits en els pressupostos
corresponents.
Les entitats locals transferiran el 85% de la seva aportació als 15 dies de la
signatura del present conveni, sense que la mateixa estigui subjecta al
compliment de cap condició addicional per part de la Diputació de Tarragona o el
PTDT.
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.

b.- Aprovar l’aportació econòmica corresponent al conveni, procedents del tram local del
Fons per al Foment del Turisme, destinada a finançar el desplegament del Pla d’Accions
Conjunt.
c.- 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/la senyor/a Assessor i coordinador dels serveis turístics municipals com a suplent.
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d.- Delegar al president del Patronat de Turisme la signatura del conveni regulador de la
gestió conjunta i coordinada del fons.
2.- Remetre el present expedient a la Comissió Informativa d’Hisenda per a la seva
tramitació i posterior aprovació pel plenari de la Corporació.”

Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 16 vots a favor (7 de Sumem per Salou, 4 del PSC, 4 de C’s i 1
del PP) i 4 abstencions d’ERC, el següent:
1.- Aprovar la delegació, tal i com queda reflectit al document una còpia del qual està
incorporada a l’expedient i es reprodueix a l’ANNEX, 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 2020 i 2021, i es mantindrà en vigor fins el 31
de desembre de 2021.
-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.
-Al tractar-se d’un conveni plurianual l’aportació de la Diputació de Tarragona de l’any 2021
estarà condicionada a l’existència de crèdits en els pressupostos corresponents.
-Les entitats locals transferiran el 85% de la seva aportació als 15 dies de la signatura del
present conveni, sense que la mateixa estigui subjecta al compliment de cap condició
addicional per part de la Diputació de Tarragona o el PTDT.
-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.
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-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 al conveni, procedents del tram local del
Fons per al Foment del Turisme, destinada a finançar el desplegament del Pla d’Accions
Conjunt.
3.- 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/la
senyor/a assessor-coordinador dels serveis turístics municipals com a suplent.
4.- Delegar al president del Patronat de Turisme la signatura del conveni regulador.

ANNEX
“CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE FUNCIONS EN
L’AMBIT DEL TRAM LOCAL DELS FONS PER AL FOMENT DEL TURISME
Tarragona,
REUNITS
D’una banda, xxxx en representació de la Diputació de Tarragona (PTDT)...... que actua en
virtut de la competència que li atorga l’article 34.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local i article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i
facultat especialment per acord del Ple de la Diputació de dd mm aaaa.
Assistida en aquest acte pel secretari-delegat de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, que actua com a fedatari de l’acte.

De l’altra, xxx en representació de la l’Ajuntament de xxxx, que actua en exercici de .....
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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

EXPOSEN
I. L’any 2014 la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Cambrils, Salou i Vila-seca van
posar en marxa un mecanisme de cooperació consistent en l’aplegament d’una part dels
recursos econòmics obtinguts de la recaptació de l’Impost sobre les Estades en Establiments
Turístics (IEET), implantat mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març. Aquests recursos es van
destinar 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 (en endavant, FEHT), amb la voluntat d’incorporar de forma decidida el sector
privat en les accions de promoció econòmica i social del territori, com un mecanisme de
col·laboració pública-privada en la presa de decisions. Aquest mecanisme es va reforçar a
partir de 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.
II. El 2 de novembre de 2017 es va signar un 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 la vigència del qual va finalitzar el 31
de desembre de 2019. En aquest instrument es regulava el contingut i l’abast de la delegació
de competències efectuada pels municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca en favor de la
Diputació de Tarragona en relació amb la gestió dels fons obtinguts pel tram local de l’IEET,
així com el desplegament d’accions de foment amb càrrec als fons per al foment del turisme.
III. L’experiència d’aquests anys ha posat de manifest que amb l’aplegament de recursos
s’assoleixen resultats més eficients que amb accions unilaterals, motiu pel qual totes les
parts tenen intenció de renovar els seus compromisos pels propers anys.
CONSIDERACIONS
I. L'impost sobre les estades en establiments turístics (en endavant, IEET) es va crear
mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i
de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i va entrar en vigor l'1 de
novembre del 2012. Després de quatre anys d'aplicació, mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions
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de diòxid de carboni, es va procedir a la seva revisió i modificació. Mitjançant el Decret
141/2017, de 19 de setembre, es va aprovar el Reglament de l'impost sobre les estades en
establiments turístics i per Decret 161/2013, de 30 d’abril, es va aprovar el Reglament del
Fons per al foment del turisme.
II. L’IEET és un tribut finalista 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 i 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 el marc de les finalitats de l’impost.
III. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu l’existència de
convenis entre administracions públiques 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 d’aquesta norma, 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.
IV. L’article 27 de la Llei 7/1985 disposa que les delegacions hauran de millorar l’eficiència de
la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
V. L’article 8.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix la possibilitat que la delegació de
competències pugui ser general o limitada a un procediment administratiu concret.
VI. L’aparició del coronavirus SARS-COV-2 i l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 va dur
al Govern de l’Estat a la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, situació que es va perllongar fins les 00:00 del dia 21 de juny de 2020.
Entre les mesures contemplades en aquesta norma, l’article 10.6 establia la suspensió de les
activitats d’hostaleria i restauració i d’oci en general, mesures que s’han anat alçant
progressivament en funció de les diferents fases del procés de desescalada cap a una nova
normalitat.
En el moment actual és del tot incert efectuar una previsió de l’evolució de la pandèmia i de
les mesures que els diferents governs territorials adoptaran per a fer-ne front.
VII. A nivell econòmic es constata l’impacte que ha tingut la COVID-19 en l’economia
mundial i, en especial, en el sector dels serveis vinculats al turisme. D’acord amb les
previsions efectuades per l’Eurecat (antiga Fundació del Parc Científic i Tecnològic de
Turisme i Oci de Catalunya) l’impacte sobre les pernoctacions a la Costa Daurada derivat de
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la crisi del turisme per la COVID 19 situa en una reducció del nombre de pernoctacions del
74% per l’any 2020 i si prenem com a referència només els tres darrers trimestres, la
reducció s’enfila fins al 86 %, en un escenari de manteniment de les restriccions i les
mesures de distanciament social, que les previsions actuals allarguen fins al primer semestre
de 2021, en un escenari prudent.
VIII. Amb aquests antecedents, les parts han arribat a la conclusió que és oportú mantenir el
model de cooperació iniciat l’any 2014 que passa per efectuar, en primer lloc, una delegació
de les facultats municipals en favor de la Diputació per integrar en una única Administració
les facultats en relació amb l’atribució, seguiment i verificació dels recursos aportats a la
FEHT i, en segon lloc, per formalitzar un instrument de cooperació entre totes les
administracions implicades que permeti la presa de decisions de forma conjunta i coordinada
pel que fa a l’aprovació i, en el seu cas, revisió del Pla d’Accions.
En el marc d’aquesta voluntat les parts entenen que aquests mecanismes han d’establir-se
amb una vigència de dos anys (2020 i 2021), per diverses raons; per una banda per la
demora en posar-se en marxa, degut a la pròpia situació de paràlisi de l’activitat turística que
feia poc eficient una inversió en aquest sentit; pel tancament de certs mercats estratègics,
especialment els de fora de l’Estat Espanyol; per les previsions que apunten a una millora de
la situació durant l’any 2021, per la qual cosa no serà fins el 2022 que es podrà desplegar
amb una certa normalitat un nou pla d’accions i, finalment, per la necessitat de donar un
horitzó d’estabilitat temporal a la FEHT, que permeti una millor calendarització de les accions
a realitzar.
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
L’objecte del present conveni és la regulació de la delegació de l’exercici de les facultats
municipals en relació a la destinació d’una part dels recursos obtinguts per l’Ajuntament en la
seva participació en el Tram Local de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics, que
serà destinada, mitjançant una subvenció nominativa a la FEHT com a eina de col·laboració
públic-privada, a la promoció en els mercats emissors estratègics de l’ocupació de la
destinació.
SEGONA.- Abast de la delegació.
La delegació continguda al present conveni s’estableix d’acord amb el següent règim:
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a) Import.- L’Ajuntament (en el seu cas, el Patronat Municipal de Turisme) aportarà l’import
indicat al quadre següent:
Municipi
1

(nom municipi)

Import (euros)
(import)

Aplicació
(2020)

pressupostària

b) Vigència temporal.- La delegació de facultats es realitza per un termini de dues anualitats,
anys 2020 i 2021. En atenció a les actuacions que s’han de realitzar de comprovació,
seguiment i control financer un cop acabada la darrera anualitat, el conveni no s’extingirà
fins que finalitzi la tramitació administrativa dels corresponents expedients administratius.
c) Limitació de destinació. Els recursos es destinaran al finançament d’un Pla d’Accions
proposat i desplegat per la FEHT que haurà de ser dictaminat favorablement per unanimitat
per tots els membres de la Comissió de Seguiment prevista a la Clàusula Cinquena del
present Conveni.
TERCERA.- Exercici de la delegació
1. Correspon a la Diputació de Tarragona la realització de les actuacions següents:
-

-

Concedir una subvenció nominativa a la FEHT destinada a finançar un Pla d’Accions
alineat amb les determinacions del Comitè Bilateral del Fons per al Foment del Turisme
participat pels Departaments de la Generalitat amb competències en matèria d’Economia
i el de Turisme, en especial les contingudes a les directius d’actuació del Fons per al
Foment del Turisme, regulat a l’article 4 del Decret 161/2013, de 30 d’abril.
Fixar, en l’acord de concessió, les condicions particulars que regiran la subvenció.
Gestionar els pagaments al beneficiari (bestreta, pagaments parcials i liquidació).
Efectuar el seguiment i comprovar les justificacions mitjançant un auditor de comptes
extern.
Realitzar les actuacions de fiscalització i de control financer de la subvenció.
Instruir i resoldre els expedients de reintegrament i de pèrdua del dret en el supòsits
previstos a la normativa vigent o l’acord de concessió.

2. L’ajuntament podrà sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’accés a la documentació que
formi part dels expedients administratius derivats del present conveni, sempre que siguin
necessaris pel seu control intern.

1

Salou 292.000,00; Cambrils 163.000,00 i Vila-seca 145.000,00
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3. L’exercici de les facultats objecte de delegació i totes aquelles que siguin necessàries per
donar compliment a l’objecte d’aquesta es realitzaran mitjançant l’Organisme Autònom
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (PTDT), llevat aquelles que estan
reservades a determinats òrgans o funcionaris.

QUARTA.- Condicions del compliment de l’acció de foment.
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, la
Diputació de Tarragona exigirà a la FEHT el compliment de les condicions següents:
a) Donar publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades
b)

c)
d)
e)
f)

en els termes de l’article 18.4 de la Llei general de subvencions
Fer ús de les marques relatives a totes les entitats locals que participen en el conveni
en els elements gràfics, actes promocionals, imatges i vídeos, que siguin necessaris
per donar compliment al Pla d’Accions, que es farà atenent criteris de
proporcionalitat segons l'aportació de cada una d’elles.
Trametre una Memòria Anual de les accions realitzades.
Sotmetre’s a la fiscalització que realitza la Intervenció de la Diputació, per la qual
cosa resta obligada a aportar la documentació i informació que li sigui requerida en
l’exercici d’aquesta funció.
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.
En el supòsit que procedeix contractar el subministraments de béns o serveis per un
import que superi els 15.000,00 euros, està obligada a aportar còpia, degudament
confrontada, d’un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que de forma
motivada es justifiqui que no existeixi en el mercat un nombre suficient de proveïdors
en atenció a les característiques especials d’aquests subministraments o serveis. En
aquests casos, 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.

CINQUENA.- Comissió de Seguiment
1. Es constitueix una Comissió de Seguiment amb funcions d’interpretació, vigilància, control
i seguiment del present conveni formada per un membre de cada una de les entitats signats.
2. En el moment que es constitueixi la Comissió del seguiment prevista en el Conveni de
cooperació entre la Diputació de Tarragona, Ajuntament de Salou, Ajuntament de Cambrils,
Ajuntament de Vila-seca i Agència Catalana de Turisme per regular el règim de les
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aportacions i compromisos de les parts per desplegar el Pla d’accions 2020-2021, aquesta
Comissió assumirà les funcions previstes a l’apartat anterior.
SISENA.- Resolució i modificació del conveni.
1. El present conveni es resoldrà per qualsevol dels motius següents:
a) El mutu acord de les parts.
b) El compliment del termini de vigència.
c) La supressió de l’Impost sobre estades en establiments turístics o del tram local del
Fons per al Foment del Turisme.
d) La impossibilitat de donar compliment a l’objecte del conveni derivat de causes
sobrevingudes que determinin aquesta impossibilitat.
SETENA.- Eficàcia i vigència
El conveni, un cop signat, serà eficaç a partir de la data de la darrera publicació del mateix,
que es realitzarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i mantindrà la seva vigència fins el 31 de desembre de
2021, sense perjudici de les actuacions previstes a la clàusula Segona, lletra b) del present
conveni.
VUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal
1. Les parts signants d’aquest conveni s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la
normativa sobre protecció de dades, en especial les previsions contingudes al Reglament UE
2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa en matèria de protecció de
dades de caràcter personal que en cada moment sigui vigent.
NOVENA.- Transparència
1. 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,
es donarà publicitat de, 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
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació subjecta al règim de
transparència es publica a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (www.dipta.cat).
DESENA.- Resolució de conflictes i jurisdicció competent
1. 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.
2. Per a 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.”

I PER TAL QUE CONSTI I PRODUEIXI ELS EFECTES OPORTUNS LLIURO EL PRESENT
CERTIFICAT D’ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SENYOR ALCALDE.
Vist i plau,
F_FIRMA_5

F_FIRMA_3

Alcalde
Pere Granados
Carrillo
17-12-2020 14:33

Secretari General
Enric Ollé Bidó
17-12-2020 14:14
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