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Fitxa resum elaboració/modificació de normativa municipal 

 

Data de publicació 
del pla normatiu 

Inclosa en el Pla Normatiu que s’esta aprovant per al 2023 

Òrgan que proposa Tinent d’alcalde, conseller delegat i coordinador 
cap de l’Àrea de Serveis Generals i Govern 
Obert 

Data 16/12/2022 

Unitat tramitadora Departament de Relació amb les Empreses i OOAA Municipals 

Instructor de 
l’expedient 

Jordi Torres Nierga 

Títol del procés Modificació de l’objecte social dels estatuts de l’Empresa Municipal de 
transports Públics de Tarragona, SA 

 

Oportunitat de la proposta (Art. 133.1 Llei 39/2015) 

Problema que es 
pretén solucionar 

Arran dels informes de Control Financer i de les auditories realitzades 
indiquen que l’activitat de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat 
de Tarragona no té cobertura dins l’objecte social de l’empresa i, en 
conseqüència, és precís i necessari modificar aquest objecte 

Necessitat i 
oportunitat 

Es necessari ampliar l’objecte social de l’empresa 

Objectius que es 
pretenen 

Cobertura de l’activitat de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la 
ciutat de Tarragona dins l’objecte social de l’empresa EMT, SA 

Principals 
alternatives 
considerades 

 

 

Normes pressupostàries o d’organització (Art. 133.4 Llei 39/2015) 

Es prescindeix del tràmit de consulta, audiència i informació pública NO 

En cas afirmatiu, 
motivació 

 

 

Contingut i anàlisi jurídic 

Tipus de norma ESTATUTS DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE 
TARRAGONA 

Estructura de la 
norma 

Capítol I – disposicions generals 
Capítol II 
Capítol III – Òrgans de la societat 

- 1 La junta General 



 
 
Organització i qualitat 

2 de 4   21/12/22 

- 2 El Consell d’Administració 
- El president i el vice president 
- El secretari 
- El Conseller delegat 
- El gerent 

Capítol IV – Regim Econòmic 
Capítol V – dissolució i liquidació de la societat 
Capítol VI – disposició final 

Calendari previst de 
tramitació 

Primer trimestre de 2023 

Punts clau per la 
consulta de 
participació 

 

Anàlisi d’impacte (Art. 2 RD 931/2017) 

Adequació de 
competències 

D’acord amb l’article 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local i el ROAS, l’aprovació i les modificacions dels 
estatuts de la societat municipal correspon al Ple de la corporació.  
Concretament, i per remissió de l’article 212.5 del ROAS, és d’aplicació 
l’article 201 d’aquesta norma que sotmet l’aprovació i les modificacions dels 
estatuts al següent procediment per part del Ple de la Corporació, com a 
requisit previ a l’elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil amb els 
tràmits següents: aprovació inicial; informació pública per un mínim de 
trenta dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments; 
resolució de les al·legacions formulades i, si s’escau, aprovació definitiva; i 
publicació del text en el Butlletí Oficial de la província i inserció d’una 
referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
L’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa, entre d’altres que amb 
caràcter previ a l’elaboració d’un reglament, es substanciarà una consulta 
pública a través del portal web de l’Administració competent en que es 
recavarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma. 

Impacte econòmic i 
pressupostari 

Té impacte econòmic per a la 
ciutadania Sí  

La ciutadania podrà utilitzar els diversos 
punts de recàrrega de vehicles elèctrics 
abonant el preu corresponent. 

Té impacte econòmic en 
l’activitat productiva Sí 

L’empresa cobrarà pel servei prestat 

Té carregues administratives Sí L’empresa gestionarà els punts de 
recàrrega 

Té impacte en els pressupostos 
Sí 

L’empresa haurà d’adjudicar els diversos 
punts de recàrrega i posteriorment 
gestionar el servei 

Impacte de gènere NO 

Altres impactes 
considerats 

NO 
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Altres (Llei 19/2014) 

Indicadors d'anàlisi i 
avaluació del 
compliment 
(art. 63 i 64) 

 

Altres 
consideracions 

 

 

Documentació del projecte 

Accions clau 
prèvies a la 
tramitació 

Acord del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports 
Públics de Tarragona de data 24/11/2022 

Recursos 
necessaris 

Materials  

Econòmics  

Humans  

Documentació 
annexa 
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