A la ciutat de Tarragona, a 9 de setembre de 2016
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Excusen la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset
Domènech i el Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern

Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i
per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta de
Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 29 DE JULIOL DE 2016.

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 29 de juliol de
2016.

PUNT
2.PROPOSTA
D'INFORME
PRECEPTIU
SOBRE
L'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE POBOLEDA, LA MORERA DE
MONTSANT I ULLDEMOLINS PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL
LLOC DE TREBALL SECRETARIA INTERVENCIÓ.
FETS
L'Ajuntament de Poboleda, per acord plenari de data 28 de gener de
2016, va aprovar la seva inclusió en l’agrupació dels municipis
d’Ulldemolins i de la Morera de Montsant per al manteniment en comú
de la plaça de secretaria intervenció amb els Ajuntaments de Poboleda
i la Morera de Montsant, i l'aprovació inicial dels corresponents estatuts
reguladors.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Morera de Montsant , per acord
plenari de data 1 d’abril de 2016 i l’Ajuntament d’Ulldemolins per acord
data 26 de maig de 2016 van prendre el mateix acord.
L'Ajuntament de Poboleda (RE núm. 1-2016-023657-1, de 26 de juliol
de 2016) ha sol·licitat a la Diputació l'informe preceptiu que preveu,
per a la constitució i dissolució de les agrupacions, l'article 3.b) de l'RD
1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball de
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
l'article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
L'informe emès, en data 25 d’agost de 2016, pel Servei d'Assistència
Municipal, de la Diputació de Tarragona, és favorable a l'esmentada
sol·licitud d'agrupació.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
2. 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.
3. Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de
treball de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.

5. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
6. Reglament del Servei d'Assistència de Secretaria Intervenció de la
Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Informar favorablement sobre l'agrupació per al sosteniment
en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció dels Ajuntaments
d’Ulldemolins, la Morera de Montsant i Poboleda.
Segon.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments d’Ulldemolins, la
Morera de Montsant i Poboleda.

PUNT 3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ 2016 A LA
FUNDACIÓ PRIVADA "OBSERVATORI DE L'EBRE" I LLIURAMENT
DEL 75%.
El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 30 d’abril de 1999
va acordar formar part de la Fundació privada "Observatori de l’Ebre", a
l’hora que va aprovar-ne els seus estatuts, així com el conveni
regulador (signat el 13 de juliol de 1999) de la integració de la Diputació
i de les aportacions econòmiques pels exercicis 1999, 2000 i 2001, per
un import anual de 10.000.000 PTA (60.101,21 EUR), que es fan
efectives en els termes establerts en el pacte 4 de l’esmentat conveni.
Esgotada la vigència de l’esmentat conveni, la Diputació de Tarragona
ha continuat fent efectiva la seva aportació a la Fundació en els
exercicis següents, i en les mateixes condicions de lliurament: 75 % al
moment de l’aprovació de l’aportació, en concepte de bestreta, i 25 %
restant una vegada el destinatari justifica l’aplicació de la totalitat de
l’aportació, mitjançant la presentació dels comptes de l’exercici
corresponent (memòria resum de les activitats realitzades, llibre
d’inventari i balanços, llibre diari i llibre major).
En data 15 de juliol de 2016 (RE núm. 1-2016-022942-1 de data 19 de
juliol de 2016), la Gerència de la Fundació ha tramès a aquesta
Diputació la memòria d’activitats i els comptes anuals definitius 2015
aprovats pel Patronat i l’informe d’auditoria, a fi que s’aprovi i es lliuri el
75% de l’aportació que correspon a la Diputació de Tarragona per a
l’any 2016.
Per acord de Junta de Govern, de data 29 de juliol de 2016 s’ha fet
efectiu el pagament del 25% restant de l’aportació corresponent a l’any
2015.
Com que es disposa de dotació pressupostària adequada i suficient,
segons consta en els corresponents informes econòmics, S'ACORDA:

1.- Aprovar l’aportació de la Diputació de Tarragona per a l’exercici
2016, en concepte de patró, a la Fundació privada “Observatori de
l’Ebre” per un import de 70.000,00 EUR, amb càrrec a la partida 6011463-48901-01 del vigent pressupost per a 2016 (núm. assentament
comptable 032653).
2.- Lliurar, en concepte de bestreta, el 75 % del total l’aportació per a
l’exercici 2016 a la Fundació privada "Observatori de l’Ebre", per un
import de 52.500,00 EUR, amb càrrec a la partida 6011 – 463 – 48901
– 01 del pressupost.
3.- El 25 % restant de l’aportació econòmica ordinària per a l’any 2016
s’ha de fer efectiu una vegada la fundació hagi justificat la seva
aplicació, mitjançant la presentació dels comptes de l’exercici 2016
(memòria resum de les activitats realitzades i l’informe d’auditoria dels
comptes anuals corresponent a l’exercici 2016).
4.- Notificar l’acord a la Fundació privada “Observatori de l’Ebre” i
comunicar-ho i a la Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

Serveis Jurídics
PUNT 4.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ A LA
CARRETERA xxx.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora
xxx contra la Diputació de Tarragona
Antecedents administratius
1. El dia 28 d’abril de 2015 té entrada al Registre general de la
Diputació de Tarragona la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora xxx per danys ocorreguts el dia 7 de juny de
2014, quan la seva filla, la senyora xxx circulava amb el seu cotxe xxx,
matrícula xxx, per la carretera xxx, i al punt quilomètric xxx va
col·lisionar amb unes pedres de grans dimensions localitzades al mig
de la calçada.

Pels danys soferts la reclamant demana una indemnització per un
import total de 1.500 Euros.
2. Per Decret de la Presidència de data 15 de maig de 2015 s’admet a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la
senyora xxx i es tramita segons la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el
Reglament dels procediments de les administracions púbiques en
matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel RD 429/1993, de 26
de març.
Es requereix a la reclamant que aporti certa documentació, la qual és
presentada a data 5 de juny de 2015.
3. Finalitzada la instrucció de l’expedient es dóna audiència als
interessats per un termini de 10 dies, durant el qual no es va presentar
cap escrit d’al·legacions.
Fets provats
1. La senyora xxx és titular del vehicle xxx, model xxx, amb matrícula
xxx, segons consta al permís de circulació del vehicle.
2. El vehicle, propietat de la senyora xxx està assegurat per CATALANA
OCCIDENTE, amb la pòlissa vigent en el moment dels fets.
3. En el moment dels fets el vehicle era conduït per la senyora xxx, filla
de la reclamant, que es trobava acompanyada pel senyor xxx.
4. La senyora xxx té autorització per conduir vehicles des de juliol de
2007.
5. Els fets ocorren a la carretera xxx, sobre les 3:00 hores de la
matinada en el punt quilomètric xxx, segons el comunicat de l’accident
de trànsit de la DGP elaborat pels Mossos d’Esquadra, en data 13
d’agost de 2014. En el citat informe els Mossos també informen que la
velocitat màxima de la via és de 90 km/h, es van realitzar les proves de
detecció d’alcohol en la conductora sent negatius els resultats i a la
data dels fets la via estava neta i seca.
6. Segons consta en l’atestat dels Mossos de 13 d’agost de 2014, a
l’arribar al lloc de l'accident, la patrulla localitza el vehicle xxx i unes tres
pedres de gran tamany que ocupaven la calçada i que van ser
col·locades de forma intencionada per alguna persona desconeguda.
7. Al costat de la calçada de la carretera, és a dir a la cuneta, no hi
havia restes de més pedres o de sorra.

8. La calçada es trobava en bon estat de conservació i rodadura,
segons l'atestat dels Mossos d'Esquadra.
9. Els agents i els ocupants del vehicle van retirar les pedres i no es va
avisar al Servei de Carreteres de la Diputació de Tarragona ja que la via
va quedar neta.
10. La causa de l'accident, segons l'atestat dels Mossos d'Esquadra és
l'existència de pedres col·locades a la calçada de forma intencionada.
11. La Intensitat Mitjana Diària (IMD) de la carretera xxx és de 2.429
vehicles, segons l'informe de SAT de 14 de juliol de 2015.
12. Durant els mesos de maig a setembre de 2014 el SAT no té
constància de cap incidència de les mateixes característiques que la
soferta per la reclamant, segons informe del SAT de 14 de juliol de
2015, tan sols es fa esment amb posterioritat a l’accident sofert per la
senyora xxx, en data 9 de setembre de 2014, es va procedir a retirar
una pedra que es trobava fora de la calçada, sota la barrera de
seguretat.
13. Els Mossos d'Esquadra no tenen constància d'haver rebut més
denúncies d'aquestes característiques en el punt on es van produir els
fets al llarg de l'any 2014, segons manifesten en el seu informe de data
15 de gener de 2016.
14. L’Àrea de Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de
Tarragona segons informe del seu Director de data 23 de desembre de
2015 manifesta que no tenen coneixement de l’existència d’altres casos
de les mateixes característiques que el de la senyora xxx, és a dir, que
s’hagin trobar pedres de grans dimensions posades al mig de la
calçada.
15. La taxació de danys del vehicle, segons el peritatge elaborat pel
senyor xxx, té un valor estimat de reparació de 4.437,10 euros, el valor
de mercat a data dels fets del vehicle era de 1.500 euros i el valor venal
del vehicle és de 900 euros. Tant la senyora xx com el senyor xxx
manifesten en les seves respectives proves testificals de data 21 de
juliol de 2015 que encara disposen del vehicle.
16. Els llums llargs del vehicle xxx poden il·luminar una distància de 100
metres, segons l'informe sobre dispositius d'enllumenat i coixí de
seguretat d'un vehicle de 27 de gener de 2016 elaborat per l’enginyer
industrial xxx.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l'existència de responsabilitat
patrimonial

L'article 139 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i de procediment administratiu comú,
disposa que l'Administració Pública indemnitzarà els particulars pels
danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència sosté de forma reiterada que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
•
•
•
•
•

Acreditació de la realitat de resultat danyós: el dany al·legat ha de
ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o
il·lícit de l'actuació administrativa.
Exoneració en els supòsits de força major.
Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació
es presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la
responsabilitat

2. Compliment del deure de conservació i manteniment de les
carreteres titularitat de la Diputació
L’article 31.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres preveu, en relació a
l’explotació de carreteres “L’explotació de la carretera comprèn les
operacions de conservació i manteniment, i les actuacions dirigides a la
defensa de la via i a millorar-ne l’ús, incloses les actuacions referents a
senyalització, ordenació d’accessos i ús de les zones de domini públic,
de servitud i d’afectació, i també les adreçades a assegurar la integració
de la via en el seu entorn i, especialment, el compliment de les mesures
correctores establertes.”
Per la seva banda, l’article 15 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de
carreteres, preveu “La explotación de la carretera comprende las
operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones
encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las
referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de
dominio público, de servidumbre y de afectación.”
La carretera xxx, en sentit xxx, és de titularitat de la Diputació de
Tarragona, de manera que d’acord amb la normativa n’ha de tenir cura
aquest ens local, per mitjà del Servei d’Assistència al Territori (SAT), el
qual gestiona el manteniment i conservació de les vies de comunicació
de les quals és titular i també realitza un control de vigilància de les
carreteres amb l’objectiu de garantir la seguretat del trànsit, la qual cosa
es pot comprovar en l’informe del SAT de 14 de juliol de 2015.

A l’esmentat informe consta que la vigilant de carreteres va passar per
la via per comprovar el seu estat en reiterades ocasions abans i
després de la data dels fets. Concretament al mes de maig de 2015 es
van portar a terme inspeccions de la via els dies 2, 4, 6, 20, 21, 22, 27,
29 i al mes de juny en els dies 9, 16, 23 i 30, sense detectar-hi cap
incidència.
A més, el director de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori
manifesta que no es va comunicar al servei que representa cap mena
d’incidència en data 7 de juny de 2014, la data de l’accident, tanmateix,
el dia 9 de setembre de 2014 es va detectar una pedra sota la barrera
de seguretat (fora de la calçada) en una inspecció rutinària del SAT i
l’esmentat Servei va executar els treballs de retirada de la pedra el dia
16 de setembre de 2014. Per tant, queda clar que es fa un control
continuat amb execució de les millores i arranjaments necessaris.
També els Mossos d’Esquadra en els seus diferents informes obrants
en l’expedient administratiu manifesten no tenir constància d’altres
accidents produïts per pedres col·locades a la calçada a la carretera
xxx.
En conseqüència, en no existir cap prova que demostri el contrari, s’ha
acomplert amb el deure de conservació i manteniment i, per tant, no es
pot imputar responsabilitat patrimonial a la Diputació.
3. Inexistència de la relació causal: Culpa d’un tercer
La doctrina jurisprudencial sosté que tot i la objectivació de la
responsabilitat patrimonial de l'Administració, això no fa que aquesta es
converteixi en una asseguradora que hagi de respondre en tots els
casos en que es produeix un resultat lesiu arran de l'ús de béns o
serveis públic, sinó que cal l'existència d'un nexe causal entre el resultat
en qüestió i el funcionament del servei públic implicat.
Així doncs, tal i com es desprèn dels informes del SAT sobre l'estat de
la carretera en els dies anteriors i posteriors a data dels fets, no
concorre cap circumstància anormal ni consta cap incidència que motivi
la necessitat d’una intervenció extraordinària per part del servei de
manteniment de les carreteres de la Diputació. Tampoc es té
coneixement de cap incidència de les mateixes característiques durant
el mesos d'abril a setembre de 2014 a la carretera xxx. Als mossos
d'Esquadra tampoc els consta cap denúncia similar als fets en el citat
punt i, per tant, tot apunta a que la col·locació de les pedres enmig del
vial es deu a un fet puntual.
A més, tenint en compte la forma de col·locació de les pedres i el fet
que no hi havia sorra ni més pedres als laterals de la carretera podem
concloure que no s’havia produït cap despreniment imputable a un
incorrecte manteniment de la carretera o del seu talús.

En la prova d’interrogatori de data 21 de juliol de 2015 la senyora xxx,
conductora del vehicle el dia de l’accident, manifesta a la pregunta núm.
12 de la instructora en relació a l’existència de pedres o sorra a la
cuneta “No hi havia res més, hi havien aquestes dues, tres pedres mal
ficades. No hi havia resta d’arena ni res”. En el mateix sentit en prova
practicada el mateix dia, el senyor xxx, copilot del vehicle el dia dels
fets, manifesta a pregunta núm. 13 de la instructora en relació a l’estat
de la cuneta: “Al costat de la calçada de la carretera no vam apreciar
restes d’arena, era molt fosc, l’única llum era la de la rotonda i estava
molt lluny. Va sortir un home d’una masia i va dir que havia sentit gent
que deia que s’havien trobat pedres a la carretera i que creien que era
gent que ho feia amb malícia”.
Per tant, no podem obviar el fet de que la col·locació de les pedres al
mig de la carretera es deu a una acció de tercers aliens a
l'Administració, com bé consta en l'atestat dels Mossos d'Esquadra
que es desplacen al lloc dels fets i determinen: “Causes de l’accident:
Calçada en mal estat. Per caiguda d’objectes o càrrega a causa d’altres
usuaris”.
És a dir, de les declaracions dels ocupants del vehicle se’n desprèn que
la cuneta de la carretera estava neta, sense cap tipus de pedra ni sorra,
de tal forma que l’origen de les pedres a la calçada no és causa d’un
despreniment del talús lateral per no trobar-se en un bon estat de
manteniment i neteja, tant el copilot com els mossos determinen que la
causa d'aquest es deu al fet que terceres persones van col·locar les
pedres a la calçada de forma intencionada.
La jurisprudència del Tribunal Suprem és molt clara en supòsits en els
quals la intervenció d’un tercer és clau per provocar un accident, a tall
d’exemple la sentència d'11 de febrer de 1987 en relació a un supòsit
d'un accident provocat per una taca d'oli a una carretera, deixava ja
patent que en casos en que hi ha "intervención en el hecho causante de
un tercer ajeno a la Administración y que ocasionó la situación de
peligro generadora del daño, rompe el carácter directo entre el
actuar administrativo y el perjuicio ocasionado". I afegeix "por muy
estricto concepto que se tenga de la función de vigilancia – en relació al
manteniment de les vies i garantir les millors condicions de seguretat –
no quepa imputar a la Administración por no eliminar perentoriamente y
con toda urgencia una mancha de aceite que en un momento dado
pueda producirse de forma tan repentina e impensable, y por
consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el daño causado y el
actuar de la Administración en el mantenimiento del servicio público de
carreteras".
En el mateix sentit el TSJ del País Basc, en sentència de 22 de juliol del
2000 relatiu a un accident per la presència d'un pneumàtic a una
carretera diu que "La imputación de inactividad o de ineficiencia en el
actuar administrativo no llega a configurarse con claridad exigible al
orden, no ofreciéndose elementos probatorios para apreciar que

transcurriera un tiempo suficiente como para establecer que el siniestro
hubiera podido evitarse mediante una actuación administrativa
desarrollada dentro del nivel de eficiencia en el rendimiento del servicio
de carreteras exigible a la Administración", i continua dient "No se
puede exigir a la Administración la vigilancia simultánea y permanente
de todos y cada uno de los puntos de todas las vías, incluida de los
autos, razón por la cual cumplido éste deber de vigilancia faltaría el
nexo de causalidad entre su actuar y el resultado producido".
Per tant, existeix una clara doctrina al respecte, que manifesta que sols
es pot imputar responsabilitat a l'Administració quan el dany, tot i que
l'hagi produït un tercer, sigui conseqüència d'una omissió de
l'Administració en relació al seu deure de manteniment i conservació de
la carretera i l'omissió de detectar amb la major rapidesa possible
l'existència d'un obstacle a la via, o en el cas de que aquest es detectés
a temps, per un compliment del deure de senyalitzar el perill i restauratlo immediatament.
No tot obstacle al mig de la via provocat per una actuació d'un tercer i
que origina un dany implica, doncs, el naixement de responsabilitat
patrimonial de l'Administració. La presència de l'obstacle al mig de la via
es va produir moments abans de l'accident – recordem que no hi ha cap
avís ni constància de que algú altre avisés de la presència de pedres al
mig de la carretera en aquell punt – i no va donar temps a la seva
detecció i retirada. Cal tenir en compte que la carretera en qüestió, la
xxx, és una carretera molt transitada, amb una IMD de 2.429 vehicles, i
malgrat això no es té constància que s’hagi produït cap més accident
causat per pedres a la calçada.
És més, la Diputació i concretament el servei de carreteres no té
constància dels fets ja que els Mossos, al retirar les pedres de la
carretera, ja no els avisen al comprovar que el vial es trobava lliure de
nous obstacles que poguessin provocar nous accidents.
En un supòsit de fet similar trobem una sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Cantàbria de 2 de febrer de 2011, sobre un accident de
trànsit per col·lisió amb una pedra en una carretera col·locada per un
tercer. Doncs bé, el Tribunal diu, al igual que en el nostre cas "la
existencia de una piedra en la carretera regional por la que circulaba,
con la que colisionó aquél, circunstancia ésta que aparece acreditada a
través del Atestado de la Guardia Civil y levantado en el lugar del
accidente (…), "dicho atestado pone de relieve una circunstancia
susceptible de enervar la imputación de responsabilidad que se dirige
contra la Administración Pública, y es que la piedra hubo que ser
necesariamente colocada sobre la calzada por otra persona. Este dato,
que obra de forma casi indubitada en el Atestado (…), la piedra no fue a
parar a la carretera de forma accidental, a la vista de las características
de aquélla y de lugar en que estaba situada anteriormente. Se ha
producido, por lo tanto, una ruptura de nexo causal sufrido por el

perjudicado y el funcionamiento de los servicios públicos, por la
intervención de una tercera persona extraña".
Frente a tan clara conclusión, ésta resulta ser un óbice para apreciar la
concurrencia de los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la
exigencia de responsabilidad patrimonial, al ser necesaria que la
relación causa – efecto entre los daños sufridos y el funcionamiento de
los servicios públicos sea directa, sin intervenciones ajenas que la
perturben".
En el nostre cas, l'actuació dels serveis de carreteres van ser els
correctes com bé queda acreditat en els fets provats i la documentació
aportada pel SAT, i sols es podria imputar a l'Administració la
responsabilitat pel nostre supòsit en el cas de que quedés provat que la
permanència de les pedres s'ha allargat un temps realment inapropiat
que ens permeti deduir que va actuar de forma negligent. No obstant,
de la prova practicada se’n desprèn que el servei de carreteres no té
constància de la presència de pedres a la carretera xxx en data 7 de
juny de 2014 i per tant, no obra ni activament ni omissivament de
forma negligent.
En conseqüència, S'ACORDA:
Desestimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx contra la
Diputació de Tarragona pels danys ocasionats al seu vehicle com a
conseqüència d'un xoc amb una pedra que es trobava al mig de la
carretera xxx en data 7 de juny de 2014.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona
-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació
PUNT 5.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PEL SINISTRE OCORREGUT A LA
CARRETERA xxx.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada pel senyor xxx,
en representació de l'asseguradora "xxx” contra la Diputació de
Tarragona.

Antecedents administratius
1. En data 15 de juny de 2016, va tenir entrada al Registre General
de la Diputació de Tarragona una reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada pel senyor xxx, en representació de
l'asseguradora "xxx" contra la Diputació de Tarragona per danys
ocorreguts el dia 25 de juny de 2015 quan el vehicle xxx,
matrícula xxx, va col·lidir amb un porc senglar a la carretera xxx,
al punt quilomètric xxx.
2. En data 2 d'agost de 2016 se sol·licita informe al Servei
d'Assistència al Territori en relació a la reclamació presentada.
3. Segons informa el Servei d'Assistència al Territori en data 9
d'agost de 2016, la carretera on indica el reclamant que es va
produir la col·lisió és la xxx, al punt quilomètric xxx tram de
carretera que no forma part de la xarxa viària de la Diputació de
Tarragona, ja que té el final al punt quilomètric xxx, essent que el
titular d'aquest tram de la via és la Generalitat de Catalunya.

Fonaments de dret
Manca de titularitat del servei públic
Un dels requisits imprescindibles perquè pugui ser apreciada la
responsabilitat patrimonial d’una administració pública és que s’acrediti
que el servei públic que suposadament ha provocat el dany l’hagi de
prestar l’Administració a qui es reclama per la lesió soferta.
D’acord amb l’informe del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la
Diputació de Tarragona emès en data 9 d'agost de 2016, el tram de via
per on circulava el vehicle xxx, matrícula xxx, no forma part de la xarxa
viària de la qual és titular aquesta Diputació.
Per tant, l’Administració a la qual es reclama no és la titular del servei
públic suposadament causant del dany i, en conseqüència, aquesta no
en pot ser la responsable.
En conseqüència, S'ACORDA:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel
senyor xxx, en representació de la companyia asseguradora "xxx”
contra la Diputació de Tarragona, per manca de titularitat del servei
públic, al no pertànyer el tram de via on va ocórrer l’accident a la xarxa
provincial.
Règim de recursos:

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 6.- PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ PER DANYS A UN VEHICLE A L'APARCAMENT DE
L'EDIFICI DE PERE MARTELL (EXPEDIENT xxx)
1.- Antecedents administratius
1.1.- El senyor xxx presenta reclamació de responsabilitat patrimonial,
que té entrada al Registre General el 26 de maig de 2015, contra la
Diputació de Tarragona per danys que va patir el vehicle amb matrícula
xxx a l’entrar, en data 4 de maig de 2015, a l’aparcament de l’edifici de
la Diputació de Tarragona situat al C/ Pere Martell núm. 2, i rebre
l’impacte de la porta al sostre del vehicle, trencant l’antena.

1.2.- El 27 de maig de 2015, el senyor xxx presenta dos possibles
pressupostos per a la reparació de l’antena del seu vehicle.

1.3.- Per Decret de la Presidència de 16 de juny de 2015 s’admet a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel
senyor xxx que es tramita segons determina la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i el Reglament dels procediments de
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial,
aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
1.4.- El 25 de juny de 2015 es notifica al senyor xxx el Decret
d’admissió a tràmit, i se’l requereix per tal que:
-) aporti mitjans de prova i proposi la pràctica de proves
-) aporti en el termini màxim de 10 dies el permís de circulació i la fitxa
tècnica del vehicle, la factura per danys, i determini la quantia
d’indemnització justificada i raonada.
1.5.- Per escrit que té entrada al Registre General el 3 de juliol de 2015,
el senyor xxx aporta la documentació requerida, i entre aquesta,
acompanya factura de reparació de l’antena del vehicle xxx, matricula
xxx, per import total de 174,54 Euros.

1.6.- Per Provisió de la instructora, notificada al senyor xxx en data 24
de setembre de 2015, atès que a la documentació del vehicle s’aprecia
que consta com a titular l’empresa “xxx”, se’l requereix per tal que
acrediti la seva relació i/o representació respecte d’aquesta empresa; i
així mateix es demana informe a Gestió de Seus Corporatives de
Serveis Interns de la Diputació de Tarragona.
1.7.- En data 9 de febrer de 2016 es rep per correu electrònic l’Informe
de l’enginyer tècnic de Gestió de Seus Corporatives.
1.8.- Per Provisió de la instructora de data 7 d’abril de 2016, es reitera
el requeriment al senyor xxx per tal que acrediti la relació i/o
representació respecte de l’empresa “xxx”, i així mateix se li concedeix
audiència per termini de 10 dies.
1.9.- Per escrit que té entrada al Registre General en data 2 d’octubre
de 2015, el senyor xxx aporta contracte de constitució de la Societat
Civil Particular “xxx”, de la qual és soci, i respecte de la qual té facultats
representatives en forma solidària.
2.- Fets Provats.
2.1.- Que “xxx” es titular del vehicle xxx, matrícula xxx, i que el senyor
xxx n’és un dels socis, i gaudeix de facultats representatives de caràcter
solidari.
2.2.- Que el dia 4 de maig de 2015 l’empresa “xxx, tenia accés a
l’aparcament soterrani de l’edifici de la Diputació de Tarragona al C/
Pere Martell num. 2, com a subcontractista de l’empresa xxx,
adjudicatària dels treballs d’instal·lació de climatització a l’edifici
(expedient xxx).
2.3- Que el dia 4 de maig de 2015 es van causar danys a l’antena del
vehicle xxx, matrícula xxx, al moment que el senyor xxx accedia amb el
cotxe al referit aparcament soterrani.
2.4.- Que la reparació de l’antena ascendí a l’import total de 174,54
Euros, segons factura núm. xxx de “xxx”.
2.4.- Que la porta de l’aparcament de l’edifici, va patir incidències en el
seu funcionament durant el mes de maig de 2015, entre les quals
consta la que és objecte del present expedient.
2.5.- Que per aquest motiu, els serveis tècnics de Diputació de
Tarragona van millorar el sistema existent d’accés a l’aparcament,
afegint un tercer sensor sota del lector de targetes i anul·lant el
termporitzador de 15 segons, amb la finalitat d’evitar que pugui produirse de forma simultània l’entrada del vehicle i la baixada de la porta.

3.- Fonaments de dret
3.1.- Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat
patrimonial
L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels
danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser
efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure
jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o
il·lícit de l'actuació administrativa.
- Exoneració en els supòsits de força major.
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació
es presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la
responsabilitat.

3.2.- Legitimació activa i subjecte reclamant
El vehicle que ha sofert els danys que es reclamen en àmbit d’aquest
expedient, és titularitat de la Societat Civil Particular “xxx” amb CIF xxx.
Aquesta societat, segons documentació aportada per un dels seus
socis, xxx, està constituïda documentalment, i té com a finalitat la
participació en el tràfic jurídic i econòmic, per mitjà de l’exercici de
l’activitat prevista al Contracte de Constitució de la Societat Civil
Particular, concretament al 2.- del paràgraf “Estipulaciones de la
Sociedad Civil Particular”.
Per tant, conforme al que disposa l’article 1669 CC, es tracta d’una
societat que participa en el tràfic jurídic i que contracta amb tercers (fou
subcontractada per xxx), per la qual cosa té personalitat jurídica i es
considera que té legitimació activa per a la present reclamació.
Cal detallar a més, que els danys objecte d’aquest expedient van ser
produïts en exercici de l’activitat que és pròpia de la Societat, atès que
“xxx” actuava el dia 4 de maig de 2015 desenvolupant l’activitat de
climatització de l’edifici de c/ Pere Martell, 2, i aquesta activitat li és
pròpia conforme al seu document constitutiu.

Els escrits presentats en àmbit d’aquest expedient, eren emesos pel
senyor xxx, si bé, cal entendre, a la vista de tota la documentació
presentada, que el senyor xxx actua en representació de “xxx”, per al
que es troba habilitat conforme al contracte de constitució de la
Societat.

3.3. Compliment dels requisits i existència del nexe causal
Pel que s’ha analitzat i exposat, es considera acreditat que el vehicle
xxx, matrícula xxx, propietat de “xxx” va resultat danyat en l’antena a
l’accedir el dia 4 de maig de 2015 a l’aparcament de l’edifici de la
Diputació de Tarragona a C/ Pere Martell 2 i ser colpejat per la porta,
essent el valor econòmic del dany de 174,54 Euros, d’acord amb la
factura emesa el dia 25 de juny de 2015 pel xxx.
I a més, de l’Informe emès per l’enginyer tècnic de Gestió de Seus
Corporatives, resulta també acreditat el necessari nexe de causalitat,
atès que la Diputació de Tarragona, propietària de l’edifici ubicat a C/
Pere Martell 2 des de l’any 2014, és responsable del funcionament,
revisió i manteniment de la porta d’accés a l’aparcament, havent-se
produït incidències reconegudes en el funcionament de la porta de
l’aparcament durant el mes de maig de 2015 i sent un dels incidents el
que es tracta en aquest expedient. En aquest sentit, en l’esmentat
informe, es conclou:
“(...) Un cop ocorreguts els dos sinistres durant el mes de maig
de 2015, es va observar que el sistema presentava un possible
risc de simultaneïtat d’inici de les maniobres d’entrada de vehicle
i de tancament de porta. Amb la instal·lació d’un nou tercer
sensor, durant el juny de 2015, el risc ha quedat anul·lat.”
És per tot l’anterior que,
4.- S'ACORDA:
4.1.- Estimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel xxx com a
representant de “xxx” contra la Diputació de Tarragona, pels danys
soferts en l’antena del vehicle xxx, matricula xxx, el dia 4 de maig de
2015, a causa que la porta d’accés a l’aparcament de l’edifici de la
Diputació de Tarragona al C/ Pere Martell 2, va colpejar el vehicle.
4.2.- Fixar la indemnització en la quantitat de 174,54 Euros (cent
setanta-quatre Euros amb cinquanta-quatre cèntims).
4.3.- Indemnitzar a “xxx” amb CIF xxx -com a titular del vehicle xxx,
matricula xxx, amb la quantitat de 174,54 Euros (cent setanta-quatre
Euros amb cinquanta-quatre cèntims) que queden inclosos en la
franquícia de la pòlissa d’assegurances de la Diputació de Tarragona,

en concepte de danys materials, amb càrrec a la partida pressupostària
número 6013 920 23300.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 7.- PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ PER DANYS A UN VEHICLE A L'APARCAMENT DE
L'EDIFICI DE PERE MARTELL (EXPEDIENT xxx)
1.- Antecedents administratius
1.1.- La senyora xxx presenta reclamació de responsabilitat patrimonial
que té entrada al Registre General el 6 de juliol de 2015 contra la
Diputació de Tarragona, per danys que va patir el seu vehicle xxx,
matrícula xxx a l’accedir, en data 27 de maig de 2015, a l’aparcament
de l’edifici de la Diputació de Tarragona situat al C/ Pere Martell núm. 2,
i rebre l’impacte de la porta de l’aparcament sobre la lluna davantera del
cotxe, trencant-la.
1.2.- La senyora xxx adjunta a la seva reclamació, factura núm. xxx de
reparació del vehicle, emesa en data 2 de juliol de 2015 per l’empresa
“xxx”, per import total de 198,17 Euros.
1.3.- Per Decret de la Presidència de 15 de setembre de 2015 s’admet
a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la
senyora xxx que es tramita segons determina la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i el Reglament dels procediments de
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial,
aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
1.4.- El 5 d’octubre de 2015 es notifica a la senyora xxx el Decret
d’admissió a tràmit, i se la requereix per tal que:
-) aporti mitjans de prova i proposi la pràctica de proves,
-) aporti en el termini màxim de 10 dies, el títol de propietat del vehicle
(permís de circulació, etc).
1.5.- Per Provisió de la instructora de data 9 de novembre de 2015, es
resol requerir de nou la reclamant per tal que aporti el títol de propietat

del vehicle (permís de circulació, fitxa tècnica, etc); així com demanar
Informe a l’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona.
1.6.- En data 14 de gener de 2016 es rep per correu electrònic l’Informe
de l’enginyer tècnic de Gestió de Seus Corporatives. S’hi fa constar que
la senyora xxx prestava serveis per xxx en la data del sinistre, motiu pel
qual tenia dret i targeta d’accés a l’aparcament de l’edifici del C/ Pere
Martell 2 (anteriorment propietat de xxx, i des de 2014 segregat i
adquirit per la Diputació de Tarragona).
1.7.- Per Provisió de la instructora de data 7 d’abril de 2016 es resol
tenir per decaiguda la senyora xxx en el tràmit d’aportar la
documentació requerida, així com concedir-li audiència per un termini
de 10 dies hàbils.
1.8.- Atès que retornen les notificacions trameses a la senyora xxx, en
data 28 d’abril de 2016 es dóna avís a Serveis Generals per tal que es
notifiqui la resolució d’audiència a la sucursal de CatalunyaCaixa, on
prestava els seus serveis el dia del sinistre.
1.9.- Per escrit que té entrada al Registre General en data 6 de maig
de 2016, la senyora xxx aporta el permís de circulació i la fitxa tècnica
del vehicle.

2.- Fets Provats
2.1.- Que la senyora xxx és titular del vehicle xxx, matrícula xxx.
2.2.- Que el dia 27 de maig de 2015 la senyora xxx tenia accés a
l’aparcament soterrani de l’edifici de la Diputació de Tarragona al C/
Pere Martell num. 2, com a personal autoritzat de xxx.
2.3.- Que el dia 27 de maig de 2015 es van causar danys en la lluna
davantera del vehicle xxx, matrícula xxx, al moment que la senyora xxx
accedia amb el cotxe al referit aparcament soterrani.
2.4.- Que la reparació dels danys al vehicle ascendí a l’import total de
198,17 Euros, segons factura núm. xxx, de data 2 de juliol de 2015, de
“xxx”.
2.5.- Que la porta de l’aparcament de l’edifici, va patir incidències en el
seu funcionament durant el mes de maig de 2015, entre les quals
consta la que és objecte del present expedient.
2.6.- Que per aquest motiu, els serveis tècnics de Diputació de
Tarragona van millorar el sistema existent d’accés a l’aparcament,
afegint un tercer sensor sota del lector de targetes i anul·lant el
temporitzador de 15 segons, amb la finalitat d’evitar que pugui produirse de forma simultània l’entrada del vehicle i la baixada de la porta.

3.- Fonaments de dret
3.1.- Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat
patrimonial
L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels
danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser
efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure
jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o
il·lícit de l'actuació administrativa.
- Exoneració en els supòsits de força major.
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la
responsabilitat.

3.2.- Compliment dels requisits i existència del nexe causal
Pel que s’ha analitzat i exposat, es considera acreditat que el vehicle
xxx, matrícula xxx, propietat de la senyora xxx va resultat danyat en la
lluna davantera a l’accedir el dia 27 de maig de 2015 a l’aparcament de
l’edifici de la Diputació de Tarragona a C/ Pere Martell 2 i ser colpejat
per la porta, essent el valor econòmic del dany de 198,17 Euros,
d’acord amb la factura emesa el dia 2 de juliol de 2015 per “xxx”.
I a més, de l’Informe emès per l’enginyer tècnic de Gestió de Seus
Corporatives, resulta també acreditat el necessari nexe de causalitat,
atès que la Diputació de Tarragona, propietària de l’edifici ubicat a C/
Pere Martell 2 des de l’any 2014, és responsable del funcionament,
revisió i manteniment de la porta d’accés a l’aparcament, havent-se
produït incidències reconegudes en el funcionament de la porta de
l’aparcament durant el mes de maig de 2015 i sent un dels incidents el
que es tracta en aquest expedient. En aquest sentit, en l’esmentat
informe, es conclou:
“(...) Un cop ocorreguts el sinistre, es va observar que el sistema
presentava un possible risc de simultaneïtat d’inici de les
maniobres d’entrada de vehicle i de tancament de porta. Amb la
instal·lació d’un nou tercer sensor, el risc ha quedat anul·lat.”

És per tot l’anterior que,
4.- S'ACORDA:
4.1.- Estimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora xxx
contra la Diputació de Tarragona, pels danys soferts en la lluna
davantera del vehicle xxx, matrícula xxx, el dia 27 de maig de 2015, a
causa que la porta d’accés a l’aparcament de l’edifici de la Diputació de
Tarragona al C/ Pere Martell 2, va colpejar el vehicle.
4.2.- Fixar la indemnització en la quantitat de 198,17 Euros (cent
noranta-vuit Euros amb disset cèntims).
4.3.- Indemnitzar a la senyora xxx -com a titular del vehicle xxx,
matrícula xxx amb la quantitat de 198,17 Euros, que queden inclosos en
la franquícia de la pòlissa d’assegurances de la Diputació de Tarragona,
en concepte de danys materials, amb càrrec a la partida pressupostària
número 6013 920 23300.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del president
de la Diputació.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Comunicació
PUNT 8.- PROPOSTA DE NO ADMISSIÓ A TRÀMIT LA SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA
REVISTA D’ALFORJA PER A UNA PUBLICACIÓ PERIÒDICA DE
CARÀCTER LOCAL I COMARCAL, CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Amb data 11 de març de 2016, BOPT núm, 49, es va publicar la
convocatòria de bases que havia de regir la concessió de subvencions
a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a 2016.
2. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció de l’esmentada
convocatòria va finalitzar el 16 de maig de 2016.

3. Amb data d’entrada a Correos 22/07/2016, i amb número i data 12016-023655-1, 26/07/2016, respectivament, de Registre d’Entrada a la
Diputació, l’Associació Cultural La Revista d’Alforja presenta sol·licitud
de subvenció per a la publicació de la revista, La Revista d’Alforja, per a
l’exercici 2016.
4. La unitat de Comunicació de la Diputació de Tarragona, que
s’encarrega de tramitar les sol·licituds per a la concessió de
subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i
comarcal, fa constar que la sol·licitud presentada per l’Associació
Cultural La Revista d’Alforja està presentada fora del termini establert a
la convocatòria.
FONAMENTS DE DRET:
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de
la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- No admetre a tràmit la petició de l’entitat que es relaciona a
continuació, pel motiu que s’indica:
Beneficiari: Associació Cultural La Revista d’Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: La Revista d’Alforja
Motiu no admissió a tràmit: Sol·licitud presentada fora de termini
2.- Notificar aquest acord a l’interessat.
3.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos

-

des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA QUANTIA MÀXIMA
DE LA PARTIDA DESTINADA A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS SINGULARS I
EXTRAORDINÀRIES. CONVOCATÒRIA 2016.
FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 4 de març
de 2016 es va aprovar la convocatòria del procediment de concessió de
subvencions a ajuntaments, ens locals i altres entitats de les comarques
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre per a projectes i
activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter extraordinari i no
previstes en la resta de convocatòries anuals de la Diputació, per l’any
2016, publicada al BOPT núm. 41 de 15 de març de 2016. En
l’esmentada convocatòria es preveu un crèdit a l’aplicació
pressupostària 2010/334/46200 de 500.000 euros, crèdit destinat a
atendre les sol·licituds dels ajuntaments per activitats culturals singular i
extraordinàries.
2.- Tenint en compte el nombre de sol·licituds trameses fins ara pels
ajuntaments per aquest concepte, es preveu que el crèdit consignat no
s’esgotarà d’aquí a final d’any, és per això que es proposa donar de
baixa un import de 190.000 euros d’aquesta aplicació pressupostària
per tal de ampliar el crèdit de la partida 2010-330-76202 de la mateixa
convocatòria
3.- Per tot això i vist l’article 58 b.4 del Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, es proposa la modificació de crèdit d’aquesta
convocatòria, amb l'import disponible que es relaciona a la part
dispositiva.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions.
3. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació de la convocatòria per a la concessió de
subvencions a ajuntament, ens locals i altres entitats de les comarques
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre per a projectes i
activitats culturals extraordinàries i no previstes en altres convocatòries
anuals de la Diputació de Tarragona aprovada per acord de la Junta de
Govern de 4 de març de 2016, que consisteix en la següent reducció de
crèdit de l’aplicació pressupostària 2010-334-46200 de l’ esmentada
convocatòria.

Convocatòria
Subvencions a ajuntament,
ens locals i altres entitats de
les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de
l’Ebre per a projectes i
activitats culturals
extraordinàries i no previstes
en altres convocatòries
anuals de la Diputació de
Tarragona

Aplicació
pressupostària

Crèdit
inicial

Baixa de
Total
crèdit
Convocatòria

2010/334/46200 500.000 € 190.000 €

310.000 €

Segon.- La modificació d’aquesta convocatòria no comporta, en cap
cas, l’inici d’un nou període per a formular les sol·licituds de subvenció.
Tercer .- Comunicar aquest acord a la Intervenció general d’aquesta
Diputació.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació de modificació de la
convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes
de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicacions de
Subvencions.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI-SAM
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 10.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DE FLIX PER A L'ACTUACIÓ “ARRANJAMENT CAMÍ
VEÏNAL D’ACCÉS AL CASTELL NOU”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria per a la concessió de
subvencions del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) 2014.
2. En data 29 de maig de 2014, l'Ajuntament de Flix va presentar la
sol·licitud de subvenció pel projecte d'obra anomenat "Arranjament camí
veïnal d’accés al Castell Nou".
3. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Flix, per
import de 10.560,41 euros, per a l'actuació "Arranjament camí veïnal
d’accés al Castell Nou”, de conformitat amb les bases específiques
reguladores de la línia. L'acord corresponent es va publicar a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
4. Les bases específiques de l'esmentada línia de subvencions
estableixen en l’apartat 13.1 que abans del pagament de les quantitats,
els beneficiaris han de justificar l’aplicació de la subvenció.
5. L’Ajuntament no ha presentat documentació justificativa referent a
l’actuació “Arranjament camí veïnal d’accés al Castell Nou”.
6. La Unitat gestora, en data 25/04/2016 i amb número de registre de
sortida 2-2016-004964-1, va enviar l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total de la subvenció del PEIS 2014 a l’Ajuntament de Flix
per manca de documentació justificativa de l’actuació subvencionada.
La pràctica de la notificació es va dur a terme el dia 26/04/2016.
7. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de Flix no ha presentat cap
documentació.
8. En data 17 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar iniciar la pèrdua del dret al cobrament total de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Flix per a l’actuació
“Arranjament camí veïnal d’accés al Castell Nou”, per manca de
justificació.

En el mateix acord, es va atorgar al beneficiari un termini de quinze
dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació d'aquesta
resolució, perquè al·legui o presenti els documents que consideri
pertinents.
9. L'Ajuntament de Flix no ha presentat en el termini atorgat cap
al·legació ni ha aportat cap document, d’acord amb el certificat emès
pel registre General de la Diputació de Tarragona .
FONAMENTS DE DRET
1. Article 37.1, lletra f) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions que regulen les causes aplicables al supòsit de la
pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2.Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3.Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que
regula la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
4. Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, que el procediment aplicable a la pèrdua del dret al cobrament
de la subvenció
5. Bases reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles 2014, en
concret la base tretzena, de justificació i pagament de les actuacions.
“13.1 Abans del pagament de les quantitats, els beneficiaris han de
justificar l’aplicació de la subvenció”.
“13.9 La falta de justificació parcial o total significa la reducció de
l’import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu cobrament”.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Flix per a l’actuació “Arranjament camí
veïnal d’accés al Castell Nou”, per manca de justificació.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 10.560,41 euros de l’operació
2014036026 i aplicació pressupostària 2016-1010-942-76207-02.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:

-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.

PUNT 11.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DE GARCIA PER A L’ACTUACIÓ “REMODELACIÓ DE
DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE GARCIA”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions del Pla Especial d'Inversions
Sostenibles (PEIS) 2014.
2. En data 29 de maig de 2014, l'Ajuntament de Garcia va
presentar la sol·licitud de subvenció pel projecte d'obra
anomenat "Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de
Garcia ".
3. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, va concedir una subvenció a
l’Ajuntament de Garcia, per import de 12.723,47€, per a
l’actuació "Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de
Garcia" de conformitat amb les bases específiques reguladores
de la línia. L'acord corresponent es va publicar a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
4. Les bases específiques de l'esmentada línia de subvencions
estableixen en l’apartat 13.1 que abans del pagament de les
quantitats, els beneficiaris han de justificar l’aplicació de la
subvenció.
5. L’Ajuntament no ha presentat documentació justificativa referent
a l’actuació “Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de
Garcia”.
6. La Unitat gestora, en data 25/04/2016 i amb número de registre
de sortida 2-2016-004963-1, va enviar l’advertiment de pèrdua
del dret al cobrament total de la subvenció del PEIS 2014 a
l’Ajuntament de Garcia, per manca de documentació justificativa
de l’actuació subvencionada. La pràctica de la notificació es va
dur a terme el dia 26/04/2016..

7. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de Garcia no ha presentat cap
documentació.
8. En data 17 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va aprovar iniciar la pèrdua del dret al cobrament
total de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Garcia per a
l’actuació "Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de
Garcia ", per manca de justificació.
9. En el mateix acord, es va atorgar al beneficiari un termini de
quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació
d'aquesta resolució, perquè al·legui o presenti els documents
que consideri pertinents.
10. L'Ajuntament de Garcia no ha presentat en el termini atorgat cap
al·legació ni ha aportat cap document, d’acord amb el certificat
emès pel registre General de la Diputació de Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1.Article 37.1, lletra f) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regulen les causes aplicables al
supòsit de la pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2.Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3.Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
4.Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que el procediment aplicable a la
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
5.Bases reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles
2014, en concret la base tretzena, de justificació i pagament de
les actuacions.
“13.1 Abans del pagament de les quantitats, els beneficiaris han
de justificar l’aplicació de la subvenció”.
“13.9 La falta de justificació parcial o total significa la reducció de
l’import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu
cobrament”.
Per tant, S'ACORDA:

Primer. Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Garcia per a l’actuació “Remodelació de
diversos carrers del nucli urbà de Garcia”, per manca de justificació.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 12.723,47 euros de l’operació
2014036031 i aplicació pressupostària 2016-1010-942-76207-02.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.

PUNT 12.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT PER A LA
RECONSTRUCCIÓ D'UN COL·LECTOR AL CARRER DE LES
BODEGUES, CONCEDIDA L'ANY 2014.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de
subvencions del Pla especial d'inversions sostenible (PEIS) 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cornudella
de Montsant, per import de 9.842,48 euros, per a l'actuació
"Reconstrucció d'un col·lector al carrer de les Bodegues”, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia. L'acord
corresponent es va publicar a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
3. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant va presentar dins de termini
la documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. D'acord la documentació presentada, l'actuació ha estat realitzada
per un ens amb personalitat jurídica pròpia depenent de l'Ajuntament.
La base 5a de les reguladores de la subvenció prohibeix expressament
que les inversions siguin executades per un ens dependent de l'ens
local.

5.En data 25 d'abril de 2016, la Unitat gestora ha enviat requeriment de
pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció PEIS 2014, actuació
"Reconstrucció col·lector al carrer de les Bodegues".
6. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de Cornudella de Montsant no ha
presentat cap documentació.
7. S'incompleixen les obligacions del beneficiari de justificar
correctament les subvenció concedida i de complir els requisits
establerts a les bases reguladores de la subvenció.
8. En data 17 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar iniciar la pèrdua del dret al cobrament total de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per a
l’actuació "Reconstrucció d'un col·lector al carrer de les Bodegues” per
incompliment de la obligació de justificació i per incompliment de la
base 5a de les reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles
que prohibeix expressament que les inversions siguin executades per
un ens dependent de l'ens local.
En el mateix acord, es va atorgar al beneficiari un termini de quinze dies
hàbils, a comptar des del següent al de la notificació d'aquesta
resolució, perquè al·legui o presenti els documents que consideri
pertinents.
9. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant no ha presentat en el
termini atorgat cap al·legació ni ha aportat cap document, d’acord amb
el certificat emès pel registre General de la Diputació de Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 37.1, lletra f) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regulen les causes aplicables al
supòsit de la pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
4. Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que el procediment aplicable a la
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció

5. Bases reguladores del Pla especial d'Inversions Sostenible
2014, en especial la base 5a de les reguladores de la subvenció
"resten excloses les inversions executades per qualsevol ens
dependent de l'ens local".
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per la
reconstrucció d'un col·lector al carrer de les Bodegues, per import de
9.842,48 euros, concedida l'any 2014, per incompliment de la obligació
de justificació i per incompliment de la base 5a de les reguladores del
Pla especial d'inversions sostenibles que prohibeix expressament que
les inversions siguin executades per un ens dependent de l'ens local.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 9.842,48 euros de l’operació
2014035996 i aplicació pressupostària 2016-1010-942-76207-02.
Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.

PUNT 13.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT PER A LA
RECONSTRUCCIÓ D'UN COL·LECTOR AL CARRER DE LA
URBANITZACIÓ, CONCEDIDA L'ANY 2014.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de
subvencions del Pla especial d'inversions sostenible (PEIS) 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cornudella
de Montsant, per import de 2.354,42 euros, per a l'actuació
"Reconstrucció d'un col·lector al carrer de la Urbanització", de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia. L'acord

corresponent es va publicar a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
3. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant va presentar dins de termini
la documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. D'acord amb la documentació presentada, l'actuació ha estat
realitzada per un ens amb personalitat jurídica pròpia depenent de
l'Ajuntament. La base 5a de les reguladores de la subvenció prohibeix
expressament que les inversions siguin executades per un ens
dependent de l'ens local.
5. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant tampoc ha acreditat que
l'execució de l'actuació es va realitzar per administració ja que no ha
presentat el corresponent certificat d'execució per mitjans propis
d'administració.
6. En data 22 de febrer de 2016, la Unitat gestora va enviar requeriment
d'esmena de la documentació justificativa.
7. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant no ha aportat la
documentació requerida i en data 25 d'abril de 2016, la Unitat gestora
ha enviat requeriment de pèrdua del dret al cobrament total de la
subvenció PEIS 2014, actuació "Reconstrucció col·lector al carrer de la
Urbanització".
8. En data 5 de maig de 2016, l'Ajuntament de Cornudella de Montsant
ha presentat al·legacions al requeriment de pèrdua del dret al
cobrament, en les quals l'Ajuntament manifesta el següent:
- Que l'actuació subvencionada
col·laboració de l'Ajuntament".

va

estar

realitzada

"amb

- Les obres de reparació van estar adjudicades a l'empresa BARÓ
DESATASCOS SLU.
9. La primera afirmació no és possible, atès que les obres per
administració han d'estar realitzades per mitjans propis de l'Ajuntament i
si s'escau amb col·laboració d'empresaris.
10. Les manifestacions vessades en el tràmit d'al·legacions es
contradiuen amb la documentació justificativa anteriorment aportada a
l'expedient, atès que en el certificat d'obres presentat en data 22 de
gener de 2016, consten dos contractistes: CINGLES de MONTSANT
SLM i BARÓ DESATASCOS SLU (l'ens depenent), i s'acompanyen
factures de les dues empreses.
11. Pel que fa a l'única factura presentada de l'empresa no depenent,
(BARO
DESATASCOS, SLU), no és correcta i no pot ser liquidada,
ja que el carrer que consta en la seva descripció no es correspon al

carrer de l'actuació, i és de data anterior a les factures d'adquisició de
materials.
12. S'incompleixen les obligacions del beneficiari de justificar
correctament les subvenció concedida i de complir els requisits
establerts a les bases reguladores de la subvenció.
13. En data 17 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar iniciar la pèrdua del dret al cobrament total de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per a
l’actuació "Reconstrucció d'un col·lector al carrer de la Urbanització” per
incompliment de la obligació de justificació i per incompliment de la
base 5a de les reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles
que prohibeix expressament que les inversions siguin executades per
un ens dependent de l'ens local.
14. En el mateix acord, es va atorgar al beneficiari un termini de quinze
dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació d'aquesta
resolució, perquè al·legui o presenti els documents que consideri
pertinents.
15. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant no ha presentat en el
termini atorgat cap al·legació ni ha aportat cap document, d’acord amb
el certificat emès pel registre General de la Diputació de Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 37.1, lletra f) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regulen les causes aplicables al
supòsit de la pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
4. Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que el procediment aplicable a la
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
5. Bases reguladores del Pla especial d'Inversions Sostenible
2014, en especial la base 5a de les reguladores de la subvenció
"resten excloses les inversions executades per qualsevol ens
dependent de l'ens local".
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per la

reconstrucció d'un col·lector al carrer de la Urbanització, per import de
2.354,42 euros, concedida l'any 2014, per incompliment de la obligació
de justificació i per incompliment de la base 5a de les reguladores del
Pla especial d'inversions sostenibles que prohibeix expressament que
les inversions siguin executades per un ens dependent de l'ens local.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 2.354,42 euros de l’operació
2014035994 i aplicació pressupostària 2016-1010-942-76207-02.
Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.

PUNT 14.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2014, DEL PROGRAMA DE
DESPESES CORRENTS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.En data 25 de juliol de 2014, per acord del Ple, s'acorda la
concessió de l'anualitat 2014 del Pla d'Acció Municipal 2013-2016.
2.El beneficiari, més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida.
3.La documentació justificativa presentada, dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
4.S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació
presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94246200-02 hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei general de subvencions que
regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. La base 13.1 de les Bases reguladores del PAM que
determina que la falta de justificació parcial o total significa la
reducció de l'import concedit i la corresponent pèrdua del dret
de cobrament.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que s'indica
a l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de
subvencions del PAM 2013-2016, anualitat 2014, del Programa de
despeses corrents.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari
Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita
Municipi:
Sant Carles de la Ràpita
Concepte subvenció:
Despesa corrent 2014
Data Acord concessió:
25-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-46200-02
Pressupost Elegible:
58.807,49 euros
Import concedit:
58.807,49 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
40.251,41 euros
Import a pagar amb reducció:
40.251,41 euros
Import no justificat a donar de baixa:
18.556,08 euros
Número d'operació anterior:
2014032524
Total: 40.251,41 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho
manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i
el lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.

Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

PUNT 15.- PROPOSTA D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE FALSET PER A L’ACTUACIÓ
“MILLORES SERVEI MUNICIPAL”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions del Pla Especial d'Inversions Sostenibles
(PEIS) 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Falset, per
import de 14.627,27 euros, per a l’actuació "Millores servei municipal" de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia. L'acord
corresponent es va publicar a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
3. L’Ajuntament de Falset ha presentat dins de termini la documentació
justificativa referent a l’actuació concedida.
4. La documentació presentada ha estat revisada pels serveis tècnics
de la Diputació de Tarragona i s’ha detectat que la documentació
tècnica presenta diverses deficiències.
5. En data 15 d’abril de 2016, la Unitat gestora va enviar requeriment
d’esmena de la documentació justificativa.
6. L’Ajuntament de Falset no ha aportat la documentació requerida i en
data 1 d’agost de 2016, la Unitat gestora ha enviat requeriment de
pèrdua al dret de cobrament total de la subvenció concedida. La
pràctica de la notificació es va dur a terme el dia 8 d’agost de 2016.
7. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de Falset no ha presentat cap
documentació.
FONAMENTS DE DRET

1. Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regulen les causes aplicables al
supòsit de la pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
4. Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que regulen el procediment aplicable
a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
5. Bases reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles
2014, en concret la base tretzena, de justificació i pagament de
les actuacions.
“13.1 Abans del pagament de les quantitats, els beneficiaris han
de justificar l’aplicació de la subvenció”.
“13.9 La falta de justificació parcial o total significa la reducció de
l’import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu
cobrament”.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total de
la subvenció concedida a l'Ajuntament de Falset per a l’actuació
“Millores servei municipal”, per import de 14.627,27 euros, concedida
l’any 2014, per justificació insuficient de l’actuació concedida.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència
Municipal, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 16.PROPOSTA D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE PER A

L’ACTUACIÓ “MILLORA CRUÏLLA DEL C/ SANT AGUSTÍ AMB EL C/ DE
LA RIBERA I EL C/ REUS”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions del Pla Especial d'Inversions
Sostenibles (PEIS) 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, va concedir una subvenció a
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, per import de 23.112,67 euros,
per a l’actuació "Millora cruïlla del c/ Sant Agustí amb el c/ de la
Ribera i el c/ Reus" de conformitat amb les bases específiques
reguladores de la línia. L'acord corresponent es va publicar a la
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha presentat dins de termini la
documentació justificativa referent a l’actuació concedida.
4. La documentació presentada ha estat revisada pels serveis
tècnics de la Diputació de Tarragona i s’ha detectat que la
documentació tècnica presenta diverses deficiències.
5. En data 27 de maig de 2016, la Unitat gestora va enviar
requeriment d’esmena de la documentació justificativa.
6. L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre no ha aportat la documentació
requerida i en data 1 d’agost de 2016, la Unitat gestora ha enviat
requeriment de pèrdua al dret de cobrament total de la
subvenció concedida. La pràctica de la notificació es va dur a
terme el dia 3/08/2016..
7. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre no ha
presentat cap documentació.
FONAMENTS DE DRET
1.
Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions que regulen les causes
aplicables al supòsit de la pèrdua del dret al cobrament
esmentat.
2.
Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del
dret al cobrament de la subvenció.
3.
Article 89 del Reglament de desenvolupament de la
Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret

887/2006, de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
4.
Articles
94
i
següents
del
Reglament
de
desenvolupament de la Llei general de subvencions
a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que
regulen el procediment aplicable a la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció
5.
Bases reguladores del Pla especial d'inversions
sostenibles 2014, en concret la base tretzena, de justificació i
pagament de les actuacions.
“13.1 Abans del pagament de les quantitats, els beneficiaris han
de justificar l’aplicació de la subvenció”.
“13.9 La falta de justificació parcial o total significa la reducció de
l’import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu
cobrament”.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total de
la subvenció concedida a l'Ajuntament de Riba-roja d’Ebre per a
l’actuació “Millora cruïlla del c/ Sant Agustí amb el c/ de la Ribera i el c/
Reus”, per import de 23.112,67 euros, concedida l’any 2014, per
justificació insuficient de l’actuació concedida.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència
Municipal, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 17.- PROPOSTA D'INICIACIÓ
DEL PROCEDIMENT DE
PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE TIVENYS PER A L’ACTUACIÓ
“CANVI DE COBERTA I ENDERROC PARCIAL EDIFICI MUNICIPAL”.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions del Pla Especial d'Inversions Sostenibles
(PEIS) 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Tivenys,
per import de 17.103,09 euros, per a l’actuació "Canvi de coberta i
enderroc parcial edifici municipal" de conformitat amb les bases
específiques reguladores de la línia. L'acord corresponent es va
publicar a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L’Ajuntament de Tivenys ha presentat dins de termini la
documentació justificativa referent a l’actuació concedida.
4. La documentació presentada ha estat revisada per la Unitat gestora i
pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona, i s’ha detectat que
manquen documents justificatius i que la documentació tècnica
presenta diverses deficiències.
5. En data 13 de juny de 2016, la Unitat gestora va enviar requeriment
d’esmena de la documentació justificativa.
6. L’Ajuntament de Tivenys no ha aportat la documentació requerida i
en data 1 d’agost de 2016, la Unitat gestora ha enviat requeriment de
pèrdua al dret de cobrament total de la subvenció concedida. La
pràctica de la notificació es va dur a terme el dia 5 d’agost de 2016..
7. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de Tivenys no ha presentat cap
documentació.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regulen les causes aplicables al
supòsit de la pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret
al cobrament de la subvenció.
3. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
4. Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que regulen el procediment aplicable
a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

5. Bases reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles
2014, en concret la base tretzena, de justificació i pagament de
les actuacions.
“13.1 Abans del pagament de les quantitats, els beneficiaris
han de justificar l’aplicació de la subvenció”.
“13.9 La falta de justificació parcial o total significa la reducció
de l’import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu
cobrament”.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total de
la subvenció concedida a l'Ajuntament de Tivenys per a l’actuació
“Canvi de coberta i enderroc parcial edifici municipal”, per import de
17.103,09 euros, concedida l’any 2014, per justificació insuficient de
l’actuació concedida.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència
Municipal, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 18.- PROPOSTA D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA
DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL PER A
L’ACTUACIÓ “ENJARDINAMENT ILLETES I VIALS ENTRADES AL
MUNICIPI”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions del Pla Especial d'Inversions
Sostenibles (PEIS) 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014, la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, va concedir una subvenció a
l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol, per import de 14.395,95

euros, per a l’actuació "Enjardinament illetes i vials entrades al
municipi" de conformitat amb les bases específiques reguladores
de la línia. L'acord corresponent es va publicar a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol ha presentat dins de
termini la documentació justificativa referent a l’actuació
concedida.
4. La documentació presentada ha estat revisada pels serveis
tècnics de la Diputació de Tarragona i s’ha detectat que la
documentació tècnica presenta diverses deficiències.
5. En data 4 de desembre de 2015, la Unitat gestora va enviar
requeriment d’esmena de la documentació justificativa.
6. L’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol no ha aportat la
documentació requerida i en data 1 d’agost de 2016, la Unitat
gestora ha enviat requeriment de pèrdua al dret de cobrament
total de la subvenció concedida. La pràctica de la notificació es
va dur a terme el dia 3/08/2016..
7. Passat el termini indicat en l’advertiment de pèrdua del dret al
cobrament total, l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol no ha
presentat cap documentació.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regulen les causes aplicables al
supòsit de la pèrdua del dret al cobrament esmentat.
2. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el règim aplicable a la pèrdua del dret
al cobrament de la subvenció.
3. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
4. Articles 94 i següents del Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions a p ro va t p e l Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, que regulen el procediment aplicable
a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
5. Bases reguladores del Pla especial d'inversions sostenibles
2014, en concret la base tretzena, de justificació i pagament de
les actuacions.
“13.1 Abans del pagament de les quantitats, els beneficiaris
han de justificar l’aplicació de la subvenció”.

“13.9 La falta de justificació parcial o total significa la reducció
de l’import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu
cobrament”.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total de
la subvenció concedida a l'Ajuntament de la Torre de l’Espanyol per a
l’actuació “Enjardinament illetes i vials entrades al municipi”, per import
de 14.395,95 euros, concedida l’any 2014, per justificació insuficient de
l’actuació concedida.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència
Municipal, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 19.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE VINEBRE DEL PAM 2008-2011,
ANUALITAT 2009, DEL PROGRAMA D'INVERSIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L'ens local, més avall relacionat, ha presentat la documentació
justificativa de la subvenció concedida.
2. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
3. S’ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276202-02 hi ha crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET

1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regula la comprovació i pagament de les
subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
3. Base 13.4 de les reguladores del Pla d’Acció Municipal 2008-2011.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s'indica
a l'apartat següent, d’acord amb les Bases específiques reguladores del
PAM 2008-2011.
Segon. Lliurar l'import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit:
Percentatge concedit:
Despesa justificada:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:
Import a donar de baixa:

TOTAL:

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
PAM 08-11: Cert. 1a, 2a i 3a _Adquisició de
divers material inventariable
Junta de Govern 7.095,02 euros
6.385,51 euros
90,00 %
4.888,32 euros
4.399,49 euros
2008-130/03
2016-1010-942-76202-02
2013034096
1.986,02 euros (diferència entre l’import concedit
i el lliurat)

4.399,49 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho
manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit entre l’import total concedit i l'import
total lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.

Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la notificació.
-Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mesa
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 20.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA DEL PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ I
ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII
JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVAR EL CONVENI
REGULADOR, A L'AJUNTAMENT DEL VENDRELL.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar, el 15
d'octubre de 2011, concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels
XVIII Jocs Mediterranis 2017.
2. La celebració d'aquest esdeveniment suposa una excel·lent
oportunitat de futur, no només per a la ciutat de Tarragona, sinó també
per a la resta de comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que
sens dubte ha d'impactar positivament en la generació d'ocupació i
riquesa, la promoció internacional i el desenvolupament econòmic.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als
municipis i comarques. En aquest moments actuals de difícil situació
econòmica, pretén donar suport als municipis de les comarques de
Tarragona que acolliran algunes de les disciplines esportives previstes
en el Pla Director dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
4. La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, en data 19
de desembre de 2014, van subscriure un protocol d'intencions per a la
celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, pel qual la
Diputació es comprometia a incorporar les dotacions pressupostàries
per a facilitar als municipis seus dels jocs la construcció i adequació de
les instal·lacions esportives que han d'acollir alguna de les disciplines
esportives.
5. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació el projecte bàsic que preveu
les actuacions a realitzar, posteriorment serà necessari redactar un
projecte executiu que defineixi el detall de les obres d'adequació de les
instal·lacions esportives, validat pel Comitè Organitzador dels XVIII
Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i la resta de documentació que
s'especifica a la clàusula quarta del conveni regulador que servirà de
base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació
de la subvenció concedida.

6. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica de
1.291.735,50 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010-342-76221
del pressupost de 2016 per a l'Ajuntament del Vendrell.
FONAMENTS DE DRET
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions que regula el procediment de
concessió directa de les subvencions i el contingut mínim del
conveni.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Ajuntament del Vendrell la subvenció que es
detalla, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76221 del
pressupost 2016 de la Diputació per import total de 1.291.735,42 €.
Denominació del projecte: Reforma i ampliació del Pavelló del Club
d'Esports Vendrell.
Pressupost previst: 1.291.735,42 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 1.291.735,42 €. (100%)

Segon.- Aprovar el Conveni regulador de la subvenció nominativa per
a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII
Jocs Mediterranis Tarragona 2017, a l'Ajuntament del Vendrell.
Tercer.- Facultar al president de la Diputació per a la signatura del
Conveni i per donar compliment a aquest acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest
conveni a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la
seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament del Vendrell i traslladarlo a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
el president de la Diputació.

PUNT 21.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LES CERTIFICACIONS
APROVADES
PEL
DEPARTAMENT
DE
GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA DIRECCIÓ
GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL I LLIURAMENT, PER
COMPENSACIÓ ENTRE IMPORTS DE LES CERTIFICACIONS 1015L I
3014L_NEG, UNA SUBVENCIÓ DE L'EIX 1 DEL PO FEDER 2007-2013,
A L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 22 de juliol de 2008, la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona signen el Conveni de col·laboració per a la
cogestió i codecisió de l'Eix 1 del Programa Operatiu de competitivitat
FEDER 2007-2013.
Mitjançant la clàusula segona de l'esmentat conveni, aquesta
Corporació es compromet a finançar el 25% de la despesa elegible de
cada actuació cofinançada, de la demarcació de Tarragona.
2. En data 1 d’octubre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona aprova la concessió dels ajuts complementaris del 25% de la
despesa subvencionable, dels projectes seleccionats dins de la segona
convocatòria del programa operatiu FEDER - Eix 1, període 2007-2013.
Entre d'altres, concedeix el següent ajut:
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Codi operació: GO033205
Operació: Innovant per als ciutadans – INCITA (Aj. Tarragona)
Despesa elegible: 400.000,00 €
Import Diputació de Tarragona: 100.000,00 €

3. En data 26 de gener de 2016, amb Registre núm. 1-2016-002109, té
entrada a la Diputació de Tarragona el certificat de la directora general
d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, de data 22 de gener de 2016, que determina,
entre d'altres, l'import de la certificació 3014L_NEG.
Pel que fa a l'Ajuntament de Tarragona les dades són les següents:
Import certificació 3014L NEG: - 62.567,12 €
Descertificació de les despeses corresponents al contracte 229/09, declarades
a les certificacions 3011L (-24.354,84 €) i 3111L (-38.212,28 €), per no ajustarse als objectius establerts a la Memòria aprovada.

4. En data 15 de juliol de 2016, amb Registre núm. 1-2016-022717-2 ,
té entrada a la Diputació de Tarragona el certificat de la directora
general d'Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, de data 12 de juliol de 2016, que

determina la despesa subvencionable inclosa a la certificació 1015L, a
efectes que es tramiti el pagament del 25% concedit.
Pel que fa a l'Ajuntament de Tarragona les dades són les següents:
Import certificació 1015L:

142.834,47 €

5. De la certificació 3014L_NEG, per determinar l'import que
l'Ajuntament hauria de reintegrar a la Diputació de Tarragona,
s'efectuen les comprovacions i els càlculs següents:
- Es comprova que la Diputació de Tarragona hagi pagat el 25% del total
elegible de les certificacions afectades (3011L i 3111L), de conformitat amb el
resum següent:
Certificació

Despesa elegible

Import pagat per la
Diputació

Data pagament

3011L

30.696,29 €

7.674,07 €

23/04/2012

3111L

38.212,28 €

9.553,07 €

25/06/2013

TOTAL

68.908,57 €

17.227,14 €

- Un cop constatat el pagament total dels imports de les certificacions
esmentades, es calcula l'import que hauria de reintegrar el beneficiari de
cadascuna d'aquestes certificacions:
Certificació

Despesa
elegible

Despesa a
descertificar

Import pagat
per la
Diputació

Import a
reintegrar

3011L

30.696,29 €

24.354,84 €

7.674,07 €

6.088,71 €

3111L

38.212,28 €

38.212,28 €

9.553,07 €

9.553,07 €

TOTAL

68.908,57 €

62.567,12 €

17.227,14 €

15.641,78 €

Realitzats tots els càlculs l'import total a reintegrar per part de l'Ajuntament
de Tarragona seria de 15.641,78 €

6. De la certificació 1015L, per determinar l'import a lliurar, per part
de la Diputació de Tarragona, s'efectuen els càlculs corresponents al
25% de la despesa elegible – 142.834,47 € -, resultant un total de
35.708,62 € a pagar.
7. Ja que l'import a lliurar per part de la Diputació de Tarragona,
corresponent a la certificació 1015L – 35.708,62 € - és superior a
l'import a reintegrar per part de l'Ajuntament de Tarragona, de la
certificació 3014L_NEG – 15.641,78 € - , es considera procedent
compensar aquests dos imports per evitar iniciar un expedient de
reintegrament i així garantir l'eficàcia i eficiència del procediment:

Import
certificació
1015L

25% ajut
Diputació

Import
certificació
3014L_NEG

25% a
reintegrar

Despesa
elegible
un cop
compensat

25% a
lliurar un
cop
compensat

142.834,47 €

35.708,62 €

- 62.567,12 €

15.641,78 €

80.267,35 €

20.066,84 €

Realitzats tots els càlculs, l'import total a lliurar per part de la
Diputació de Tarragona seria de 20.066,84 €
8. Es pren com a documentació justificativa les certificacions de la
directora general d'Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, de data 26 de gener de 2016 i
de data 15 de juliol de 2016.
9. S’ha rebut la declaració responsable del beneficiari de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
10. S'ha tramés la documentació justificativa a Novotec Consultores,
SA, que actualment presta el servei integral de recolçament a l'oficina
tècnica del FEDER, per tal que emeti informe i inclogui recomanació del
procediment a seguir en els casos que hi ha certificacions negatives i
positives.
11. S’ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276201-02, operació 2010036447, hi ha crèdit suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. Ordre GAP/2567, de 15 de setembre, sobre la selecció d’operacions
dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de ser
cofinançades pel FEDER per al període 2007-2010, eix 1.
2. Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual
s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de
Cohesió i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.
3. Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre
de 2006, que fixa les normes de desenvolupament pel Reglament (CE)
núm. 1083/2006 del Consell pel qual s’estableixen les disposicions
generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al
Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i el Reglament (CE) núm.
1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional.
4. Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del
Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE)
núm. 1783/1999.

5. Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les
normes sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del
FEDER i Fons de Cohesió.
6. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
7. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, que regulen la comprovació i pagament del es
subvencions.
8. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
9. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona, per a la cogestió i codecisió de l'Eix 1 del
Programa Operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar les certificacions aprovades pel Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Direcció
General d'Administració Local.
Segon. Lliurar a l'Ajuntament de Tarragona la subvenció que es detalla,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/942/76201/02, operació
2010036447, del pressupost vigent:
Import
certificació
1015L
142.834,47 €

25% ajut
Diputació

Import
certificació
3014L_NEG

25% a
reintegrar

Despesa
elegible
un cop
compensat

25% a
lliurar un
cop
compensat

35.708,62 €

- 62.567,12 €

15.641,78 €

80.267,35 €

20.066,84 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que, per tal de determinar l'import a
lliurar, s'han compensat els imports de les certificacions 1015L i
3014L_NEG.
Així mateix, en cas que en el moment de fer efectiu el pagament de
l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de Tarragona, per qualsevol
concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat a percebre fins a
satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General i a la Tresoreria General de la Diputació de
Tarragona.

Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA
SAU.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 29 de setembre de 2014, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL) va formalitzar
amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa
Energia SAU, l’Acord marc del subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03).
2. En data 18 de novembre de 2014, el CCDL, va adjudicar a l'empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, el procediment derivat mitjançant subhasta
electrònica del subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03 D01). El corresponent
contracte es va formalitzar en data 12 de desembre de 2014, amb una
durada de 12 mesos comptats a partir de l'1 de gener de 2015, i pels
preus unitaris actualitzables d'acord amb les previsions de la clàusula
vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars del
procediment derivat, que es detallen en el quadre següent:
Tarifa d'accés Preus unitaris (€/MWh)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

56,856
49,982
45,812
42,707
38,445

3. En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL
va aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats de Catalunya (Exp. 2014.03 D01), per un
període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2016, en els

mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament de gas establerts al plec de clàusules administratives.
En la mateixa data també va aprovar la cessió del contracte derivat a
favor de l'Associació Catalana de Municipis i comarques (en endavant
ACM), per a la subrogació, d’aquesta última, en la posició del CCDL en
relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així
com en relació a qualsevol altre efecte jurídic.
4. Per acord de la Junta de Govern de 20 de maig de 2016, la Diputació
de Tarragona es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català
pel Desenvolupament Local, per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la seva
Central de Compres en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
5. El Cap de Serveis Generals de Règim Intern, com a responsable de
la gestió de les instal·lacions tècniques dels edificis i dependències de
la Diputació, proposa l’adhesió a l’acord marc del subministrament de
gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya adjudicat pel
CCDL a l’empresa Endesa Energia SAU, atès que els preus assolits
són competitius.
6. Els càlculs que ha realitzat la Unitat de Serveis Generals fixen
l’import mensual aproximat en 3.115,43 € sense IVA. Atès que la
pròrroga de l’acord marc de subministrament de gas natural fineix el 31
de desembre de 2016, es calcula l’import total aproximat en base a 3
mesos, amb el resultat de 11.309,01 € IVA inclòs.
7. En l'expedient consta informe jurídic favorable de la Secretaria
General de data 1 de setembre de 2016.
8. En data 2 de setembre la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia.
FONAMENTS DE DRET
1. La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, preveu que les associacions
d'entitats locals poden crear centrals de contractació, conforme al que
estableix l'article 203 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(d’ara endavant, TRLCSP), i que les entitats locals associades s'hi
puguin adherir.
2. L'article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara
endavant, TRLCSP) regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part
d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords

3. Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient
de contractació del procediment derivat.
4. Clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars que
regula el contracte derivat, pel que fa a la vigència del contracte i la
durada de les pròrrogues.
5. Clàusula vint-i-sisena del plec de clàusules administratives que
regula l’Acord marc del subministrament gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (Exp. 2014.03) pel que fa a la formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
6. Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
7. Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada
dels contractes.
8. La competència per a l'aprovació de l'adhesió a aquest acord marc
correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16
de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Diputació de Tarragona a la pròrroga
de l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), adjudicat pel CCDL a
Endesa Energia SAU, amb les següents condicions econòmiques
actualitzables trimestralment d'acord amb la clàusula vint-i-unena del
PCAP:
Tarifa d'accés Preus unitaris (€/MWh)
(corresponents a l'actualització
del 3r trimestre de 2016)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

46,670
39,796
35,440
32,335
20,826

Segon.- Aprovar la contractació derivada de l'Acord marc (exp. 2014/03
D01), del subministrament de gas natural en els punts de consum de la
Diputació de Tarragona, pel termini de tres mesos, que va des de l'1
d’octubre de 2016 al 31 de desembre del 2016, amb un pressupost
aproximat de 9.346,29 (IVA exclòs).

Tercer.- Aprovar la despesa de 11.309,01 euros per al finançament
d’aquest contracte, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries:
C.
Exercici Orgànica
2016
2021

C.
C. Programa Econòmica
323
22102

Subpartida Desc. Aplic. Pressup.
1
Subministrament de gas

2016

2022

323

22102

1

Subministrament de gas

2016

2031

324

22102

1

Subministrament de gas

2016

2033

324

22102

1

Subministrament de gas

2016

2043

324

22102

1

Subministrament de gas

Quart.- Comunicar-ho a la Unitat de Serveis Generals de Règim Intern i
a la Intervenció General.
Cinquè.- Comunicar-ho, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
Sisè.- Notificar-ho a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas
natural.

PUNT 23.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS
EMPLEATS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 60.800,00 EUROS (IVA
EXCLÒS).

EXPOSICIÓ DE FETS
1. La unitat de Serveis Generals de Règim Intern ha informat sobre la
necessitat de contractar servei de vigilància de la salut dels empleats de
la Diputació de Tarragona. L’objecte del contracte és la prestació del
servei de prevenció aliè per al desenvolupament de l’activitat preventiva
de riscos laborals en l’especialitat de vigilància de la salut de la
Diputació de Tarragona, de conformitat amb el que estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i al Reial
decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el tècnic
responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació del servei
esmentat, mitjançant procediment obert (no harmonitzat), amb un
pressupost màxim de licitació de 60.800,00 euros (exempt d’IVA).

3. En data 1 de setembre de 2016, la Secretaria General ha emès
informe favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de
clàusules administratives particulars.
4. En data 6 de setembre de 2016, la Intervenció General ha emès
informe favorable condicionat de fiscalització limitada prèvia sobre el
Plec de clàusules administratives particulars i de fiscalització prèvia de
l’expedient, en el que fa constar que l'autorització de la despesa que
s'ha d'executar amb càrrec a aplicacions pressupostàries dels exercicis
2017 i 2018, restarà subordinada al crèdit que per aquests exercicis
autoritzin els respectius pressupostos.
FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per
procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL
3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de vigilància de
la salut dels empleats de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
base de licitació de 60.800,00 euros (exempt d’IVA).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 60.800,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4020/920/22799 dels exercicis 2017 i 2018.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea dels Serveis
Interns.

24.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

PUNT 24.1.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA PETICIÓ DEL
PROPIETARI DE LA FINCA NÚM. xxx DEL PARCEL·LARI DEL
PROJECTE “NOVA CIRCUMVAL·LACIÓ A NULLES, CARRETERA
xxxDE CANVI D’UBICACIÓ DE TANCA METÀL·LICA.
ANTECEDENTS DE FET
1.Per acord de la Comissió de Govern de data 14 de març de 2003, es
va aprovar el conveni expropiatori signat entre la Diputació i els senyors
xxx i xxx, pel qual se’ls adjudicava una superfície de 1.079 m2 de la
finca ubicada a la parcel·la xxx del polígon xxx , del terme municipal de
Nulles, com a preu just per mutu acord de l’expropiació de 1104 m2 de
la finca núm. x (polígon xxx, parcel·la xxx), afectada per l’execució del
Projecte “Nova circumval·lació a Nulles, carretera xxx”.
La finca ubicada a la parcel·la xx del polígon xx, del terme municipal de
Nulles, pertany a la Diputació per adquisició a causa d’expropiació als
senyors xxx i xxx, segons acta de pagament i ocupació del dia 27 de
gener de 2003.
Figura inscrita en el Registre de la Propietat de Valls, tom xxx, llibre xxx,
foli xxx, finca xxx. Està pendent d’inscriure l’adquisició de la Diputació.
El conveni establia que, un cop acabades les obres, es procedirà a la
medició de la superfície expropiada i permutada, i es procedirà a
liquidar la diferència, per a la qual cosa es fixa el preu de 5 €/m2 més
l’IPC anual.
2. Els responsables del Serveis d’Assistència al Territori (SAT) de la
Diputació de Tarragona van emetre un informe en abril de 2010, que diu
que la superfície real de la finca permutada era de 706,58 m2, un cop
descomptada la zona de domini públic, per la qual cosa, existeix una
diferència de 372,42 m2 respecte els 1.079 m2 que figuren al conveni,
que s’havien de liquidar a raó de 5 €/m2 més l’IPC anual.
Aquest informe s’acompanyava amb un plànol descriptiu de la situació
de la finca.
3. Per acord de Junta de Govern de data 28/07/2010 es va aprovar
pagar als senyors xxx i xxx l’import de 2.576,68 euros, d’acord amb el
que estableix el conveni expropiatori aprovat en data 14 de març de
2003.
4. Per acord de Junta de Govern de data 15/10/2010 es van aprovar les
actes de preu just addicional signades per mutu acord de la finca núm.
xx del Projecte “Nova circumval·lació a Nulles”, propietat dels senyors
xxx i xxx, que indemnitzaven als titulars la diferència entre la superfície
de la finca permutada i la superfície expropiada en la finca núm. xx per
a l’execució del Projecte.

5. En data 18/08/2015 els responsables de l’Àrea del SAT emet el
següent informe per donar resposta a una petició de la Unitat de
Patrimoni:
“La Diputació de Tarragona, com a preu just de la finca expropiada núm. 9
(polígon xx, parcel·la xx) va adjudicar als titulars la finca rústica ubicada al
polígon xx, parcel·la xx, del terme municipal de Nulles, núm. x add. de
l’expedient d’expropiacions de l’esmentat projecte.
La finca x add. (nominació que van donar a la parcel·la adquirida i no
afectada) tenia una superfície de 1.079 m2 d’acord amb les dades d’adquisició
a causa d’expropiació, com a parcel·la no afectada, als Srs. xxx i xxx, segons
acta de pagament i ocupació del dia 27/01/2003.
Un cop acabades les obres i delimitada la parcel·la no afectada, de mutu
acord, amb el propietari confrontant, finca núm. 9, s’ha procedit a la mesura de
la superfície de la finca esmentada i s’ha constatat que la seva superfície és
de 835, 60 m2, es rectifica un informe de data abril de 2010 on s’indicava que
la superfície de la finca núm. x add. era de 818,69 m2. D’aquests 835,6 m2,
129,03 són de domini públic i 706,58 són de superfície patrimonial.“

6. En data 11 d’abril de 2016 el senyor xxx presenta un escrit en el qual
diu literalment:
“Que el problema que ha provocat que fins ara no se’ns hagi pogut assignar la
superfície sobrant de la parcel·la xx del polígon xx del terme de Nulles i fer la
corresponent escriptura és que les mides de superfície estan malament.
Aquest error es degut a què la medició de superfície que es va fer l’any 2010
es va prendre com a delimitació de la parcel·la xx una tanca metàl·lica que
havia estat col·locada en el lloc que no corresponia, bé per error de la
Diputació o bé per informació incorrecta dels altres propietaris consultats.
Aquesta tanca hauria d’haver estat col·locada exactament a la partició de les
finques xx i xx, però es va col·locar uns metres a dintre de la finca del Sr. xxx
(parcel·la xx). Aquest desplaçament va comportar una pèrdua de superfície de
la parcel·la xx d’uns 70-80 m2. Posteriorment, com aquesta tanca
incorrectament col·locada es va prendre com a referència per calcular la
superfície restant de la finca que s’havia d’escripturar al nostre nom, i també
fer els plànols, les mides no coincidien de cap manera.
(...) Per tot això sol·licito:
“Que per tal que es pugui tancar aquest expedient definitivament i escripturar
la superfície no utilitzada de la parcel·la xx al nostre nom (tal i com estableix el
conveni d'expropiació) es procedeixi pels serveis tècnics de Diputació a
delimitar exactament on hi ha de ser la partició que delimita les finques xx i xx
del polígon xx, i es col·loqui en aquell lloc la tanca metàl·lica que tants
problemes ha donat.
Demano també que se m'avisi per tal d'estar present el dia que s'hagi de
procedir a establir els límits d'ambdues finques, atès que jo ja he fet els

mesuraments oportuns i desitjo comprovar que les dades de Diputació
coincideixen amb les meves”

7. En data 07/07/2016 el director de l’Àrea del SAT emet informe en el
qual diu el següent:
“En relació a l'escrit de data 11 d'abril de 2016, del senyor xxx (...):
Després de revisar l'expedient i l'arxiu de l'execució de l'obra i de mantenir
converses amb els tècnics de la Diputació en el moment de construcció de
l'obra i amb el propietari de la finca núm. x (parcel·la xx polígon xx), del
projecte, Sr. xxx, passem a detallar:
Ens remetem a l'informe que es va emetre el dia 18 d'agost de 2015, ampliantho amb la següent informació i documentació.
Durant l'execució de l'obra i a petició del propietari de la finca número x, la
Diputació va instal·lar una tanca metàl·lica, com a protecció per evitar el risc
de caigudes degudes al fort desnivell entre la finca i la carretera. El mateix
propietari va ampliar la tanca metàl·lica pel limit nord de la seva parcel·la,
que es confrontant amb la número x Add (polígon xx, parcel·la xx), adquirida
com a parcel·la no afectada per la Diputació.
Segons converses amb l'esmentat propietari, aquest manifesta que la situació
de la tanca és correcta, doncs, la va fer col·locar a on ell considerava el seu
límit de propietat, tal com li va dir l'anterior propietari, indicant-li així mateix
que havia plantat pins al llarg del límit de la seva propietat, com a definició del
límit de la parcel·la.
Hem d'informar que s'ha cercat informació cadastral anterior al projecte i s'ha
trobat en l' Arxiu General de la Diputació, un plànol Topogràfic Parcel·lari del
polígon xx de Nulles de l' any 1945.
S'ha realitzat un estudi amb la superposició dels plànols de l'informe de data
de gener de 2016 i el del Cadastre Topogràfic Parcel·lari, amb el resultat de
que el límit de les parcel·les, als diferents plànols, pràcticament coincideixen i
respecten, així mateix, l'element físic d'arborat com a delimitació.
Per tant entenem que és correcte la situació de la tanca metàl·lica com límit
de les parcel·les esmentades.
S'adjunta plànol de l'estudi fet amb la superposició dels plànols.”

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. D’acord amb l’informe del SAT de data 07/07/2016, la situació de la
tanca de la finca x add (polígon xx, parcel·la xx) és correcta,
segons manifesta el propietari de la finca núm. 5, que limita amb
aquella, i que coincideix amb una filera de pins plantats a la finca.

També segons l’esmentat informe, el SAT ha realitzat una superposició
d’un plànol topogràfic de la finca de l’any 1945 i de l’últim plànol de la
finca del SAT i pràcticament coincideixen els límits i respecten l’arborat
com a delimitació.

2. S’ha de dir també que l’acta de pagament del preu just addicional de
la finca x, de data 1/12/2012, acordada de mutu acord amb el
propietaris, per un import total de 2.750,15 euros, comprenia el
pagament tant de l’import corresponent a l’execució del conveni
expropiatori de 2002 (2.576,68 euros) com la indemnització per la
diferència de metres entre la finca permutada (finca x add) i la
superfície expropiada a la finca xx (173,43 euros). Les actes es van
acompanyar amb un plànol descriptiu de la finca xadd, que va ser
acceptat pels propietaris com la situació real de la finca.
Per tant, el Sr. xxx va acceptar els límits de la finca x Add i la
ubicació de la tanca metàl·lica amb la signatura de les actes de
pagament i ocupació de data 1/12/2010, les quals s’acompanyaven
del corresponent plànol descriptiu de la situació de la finca, elaborat en
base a l’informe del SAT d’abril de 2010.
Sobre la vinculació als actes propis, la qual implica la inadmissibilitat
d’anar contra els mateixos, la Sentència de la Sala contencioso
administratiu del Tribunal Suprem de 18/10/2012 (rec. 2577/2099),
aclareix que:
" Significa la vinculació de l'autor d'una declaració de voluntat generalment de
caràcter tàcit al sentit objectiu de la mateixa i la impossibilitat d'adoptar
després un comportament contradictori ( ... )".

En aplicació d’aquesta doctrina, el Sr. xxx està vinculat a l’acceptació
de la ubicació de la tanca que limita amb la finca xx add que va fer a
l’any 2010.
FONAMENTS DE DRET
1. La Sentència de la Sala contencioso administratiu del Tribunal
Suprem de 18/10/2012 (rec. 2577/2099), que aplica la doctrina dels
actes propis.
2. L’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa diu que l'Administració i el
particular a qui es refereixi l'expropiació podran convenir l' adquisició
dels béns o drets que són objecte d'aquella lliurement i per mutu acord.
En aquest cas, una vegada convinguts els termes de l'adquisició
amistosa, es donarà per conclòs el expedient iniciat .
3. La competència per aquesta resolució correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència
de data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.

Per la qual cosa, S'ACORDA:
PRIMER. Desestimar la petició del senyor xxx, propietari de la de finca
núm. xx del parcel·lari del Projecte “Nova circumval·lació a Nulles,
carretera TV-xxx”, de petició de canvi d’ubicació de tanca metàl·lica a la
finca ubicada al polígon xx, parcel·la xx, del terme municipal de Nulles
(finca x add).
SEGON. Notificar aquesta resolució als interessats, i traslladar-la al
SAT i a la Unitat de Patrimoni.
Règim de Recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 24.2.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE L’EDICIÓ DEL BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA EN FORMAT ELECTRÒNIC
PER INTERNET PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 70.340,00 EUROS (IVA
EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La unitat del BOP de l’Àrea de Intervenció, ha informat sobre la
necessitat de contractació del servei de l’edició del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona en format electrònic per internet, eBOP per a la
Diputació de Tarragona.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, la cap d’unitat
del BOP amb el vist i plau de l’Interventor general ha redactat el
corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la
contractació del subministrament esmentat, mitjançant procediment
obert (no harmonitzat), amb un pressupost base de licitació de
70.340,00 €. Aquest contracte a la baixa, es regeix pels preus unitaris
següents:
Preus unitaris màxims
Sense IVA
Tipus caràcter (sense blancs)
Inserció teclejada (paper sol)

Preu cada 1000 c
1,70000 euros

Amb IVA
% IVA aplicat
21%

Preu cada 1000 c

2,05700 euros

Sumari (recuperat de fitxer informàtic)

1,70000 euros

21%

2,05700 euros

Inserció amb suport electrònic i paper

1,7000 euros

21%

2,05700 euros

1,70000 euros

21%

2,05700 euros

Inserció amb document electrònic signat
(sense paper)

Sense IVA
Preu per imatge

% IVA aplicat

1,30000 euros

21%

Amb IVA
1,57300 euros

3. En data 5 d’agost de 2016, la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data 11 d’agost de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia sobre el Plec de clàusules
administratives particulars i de fiscalització prèvia de l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per
procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL
3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de l’edició del
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en format electrònic per
internet per a la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 70.340,00 €. Aquest contracte a la baixa, es regeix pels
preus unitaris següents:

Preus unitaris màxims
Sense IVA
Tipus caràcter (sense blancs)

Preu cada 1000 c

Amb IVA
% IVA aplicat

Preu cada 1000 c

Inserció teclejada (paper sol)

1,70000 euros

21%

2,05700 euros

Sumari (recuperat de fitxer informàtic)

1,70000 euros

21%

2,05700 euros

Inserció amb suport electrònic i paper

1,7000 euros

21%

2,05700 euros

1,70000 euros

21%

2,05700 euros

Inserció amb document electrònic signat
(sense paper)

Sense IVA
Preu per imatge

1,30000 euros

% IVA aplicat

Amb IVA

21%

1,57300 euros

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 85.111,40 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2017/6023/920/24000/01, amb números d'operació
2016033617-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la unitat del BOP.

PUNT 24.3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT D’UN
TRAM DE LA CARRETERA xxx, DE VINEBRE A LA PALMA D’EBRE
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 930.812,16 EUROS
(IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 30 d’octubre de 2015,
es va aprovar el projecte de condicionament d’un tram de la
carretera T-2237, de Vinebre a la Palma d’Ebre amb un
pressupost d’execució per contracta d’1.126.282,71 euros.
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de
replantejament del projecte de data 10 de novembre de 2015 i de
l’informe de disponibilitat dels terrenys afectats.
3. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars que,
juntament amb el Projecte tècnic, han de regir la contractació de
les obres de referència amb un pressupost base de licitació de
930.812,16 euros (IVA exclòs).
4. En data 16 d’agost de 2016, la Secretaria General ha emès
informe favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de
clàusules administratives particulars.
5. En data 17 d’agost de 2016, la Intervenció General ha emès
informe favorable de fiscalització limitada prèvia sobre el Plec de
clàusules administratives particulars i de fiscalització prèvia de
l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per
procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels articles
157 i 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del
TRLCSP, l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars i de l’expedient de
contractació és la Junta de Govern, per delegació del president
de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de condicionament d’un
tram de la carretera T-2237, de Vinebre a la Palma d’Ebre amb un
pressupost base de licitació de 930.812,16 € (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Projecte tècnic han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 1.126.282,71 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2016/3020/453/61957/02, amb números d'operació
2016034196-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i l’Àrea del Servei
d’Assistència Municipal.

INTERVENCIÓ
PUNT 25.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.

2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal
d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 107.193,48 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència
Núm. 02020

8.197,11 €
8.197,11 €

Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 01979
Núm. 02065
Núm. 02066

26.767,65 €
19.224,77 €
5.995,84 €
1.547,04 €

Serveis Interns
Núm. 02036
Núm. 02045
Núm. 02067
Núm. 02068

18.521,09 €
4.628,25 €
322,71 €
8.221,59 €
5.348,54 €

Recursos Humans-PAO
Núm. 02069

1.554,85 €
1.554,85 €

SAM
Núm. 02027

11.380,05 €
11.380,05 €

SAC
Núm. 02040
Núm. 02063

8.195,43 €
7.605,56 €
589,87 €

SAT
Núm. 02029
Núm. 02034
Núm. 02053

32.577,30 €
10.890,18 €
13.915,89 €
7.771,23 €

2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 26.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL
LLIURAMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A DIFERENTS
AJUNTAMENTS PER LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DEL RECÀRREC
DE L’IAE I A BASE PER LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LES TAXES
I PREUS PÚBLICS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Fets i fonaments de dret

1. L'Ordenança Fiscal reguladora del recàrrec provincial de l'IAE de
l’any 2015 estableix el percentatge de la compensació econòmica que
els ajuntaments poden retenir i percebre per a la gestió del cobrament
del recàrrec provincial de l'IAE meritat durant el referit exercici.
A l'exercici 2016 els ajuntaments que s’indiquen a continuació han
ingressat a la Diputació l'import del recàrrec de l’IAE meritat a l'exercici
2015 amb el descompte previ de l'import de la compensació econòmica
aplicable segons l'Ordenança Fiscal vigent el 2015.
Els diferents ajuntaments han emès el corresponent certificat justificatiu
de la liquidació practicada del recàrrec i de la compensació
descomptada per la gestió del cobrament, segons consta a l'expedient.
Els imports descomptats per la gestió d'aquesta recaptació han estat
els següents:
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Tarragona

1.155,89 €
12.434,14 €

TOTAL

13.590,03 €

2. Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de
Tarragona va aprovar la regulació de les condicions per al
desenvolupament per part de BASE – Gestió d'Ingressos de la funció
administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu dels
recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les
condicions d'aquesta funció administrativa, BASE – Gestió d'Ingressos
ha de percebre com a compensació econòmica per les despeses
derivades de la realització de les tasques encomanades una
compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Segons la liquidació voluntària liquidable de juliol, amb número
2016/3959, l'import de la compensació econòmica per la gestió de la
recaptació en voluntària per part de BASE – Gestió d'Ingressos és de
1.101,61 euros, atès que la recaptació total corresponent al període
transcorregut entre 01/07/2016 i 31/07/2016 ha estat de 55.080,99
euros.

3. En la liquidació executiva del mes de juliol (2016/3792) hi figura una
compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per
part de BASE – Gestió d'ingressos per import de 19,28 euros, referents
a un principal recaptat de 964,24 euros. Aquest import correspon a
liquidacions emeses per la Diputació de Tarragona, ingressades a
BASE – Gestió d'ingressos pels obligats tributaris en període voluntari,
però que aquest organisme ha tramitat en període executiu.

4. El principi comptable públic de no compensació de les partides
d'ingressos i despeses obliga a registrar els descomptes com a
despesa i els ingressos per l'import brut.

5. D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de
Tarragona 2016 cal aprovar la despesa i el lliurament de les
compensacions corresponents.
S'ACORDA:
1. Aprovar la despesa i el lliurament dels imports descomptats per la
gestió de recaptació del recàrrec de l’IAE desenvolupada pels
ajuntaments que es detallen a continuació, que aniran a càrrec de
l'aplicació pressupostària 2016/6020/932/22708, segons el següent
detall:
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Tarragona

1.155,89 €
12.434,14 €

TOTAL

13.590,03 €

2. Aprovar la despesa i el lliurament de 1.120,89 euros a favor de
BASE – Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica
per la gestió de la recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació
de Tarragona detallats a les liquidacions voluntària liquidable
(2016/3959) per import de 1.101,61 euros i executiva (2016/3792) per
import de 19,28 euros, corresponents al mes de juliol, a càrrec de
l'aplicació
pressupostària
de
la
Diputació
de
Tarragona
2016/6020/932/22708.
3. Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 1
amb els imports no ingressats corresponents al recàrrec de l’IAE de
l’exercici 2015 descomptats pels ajuntaments de Cambrils i de
Tarragona, respectivament.
4. Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 2
amb els imports no ingressats corresponents a liquidacions de taxes i
preus públics descomptats per BASE – Gestió d'Ingressos, detallats en
les liquidacions voluntària liquidable (2016/3959) i executiva
(2016/3792) del mes de juliol.

PUNT
27.PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
FACTURES
TRAMITADES D’ACORD AMB LA CIRCULAR D’INTERVENCIÓ
2/2010.
Fets:
1.
La Intervenció General ha rebut relacions a l'aprovació de
diversos departaments per a la seva revisió i fiscalització. Aquestes
relacions inclouen les factures que s’indiquen, annexes a l'expedient:

Tercer

Climatización
Saufer, S.L.

Núm. fra.- data
Concepte

16A498 – 29.06.2016

B25325622

Reparar
màquina
oficines,
substituir motor, canviar relé
maniobra

Monster
Worldwide, S.L.

601600314 – 05.05.2016

B82313982

Inserció anunci

Àrea / dept.

Museu d’Art
Modern

Rel.
Aprov.

Import

01552

2.590,53 €

02024

1.936,00 €

SAC

Planificació i
Organització
RH i PAO

2. D’acord amb el que estableix la Instrucció de Control Intern de la
Diputació de Tarragona la Intervenció ha emès l'informe de fiscalització
en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia per a
aquest tipus d'expedient: existència i adequació de crèdit per a fer front a
les despeses proposades.
La despesa a la qual fa referència aquest informe-proposta, s’hauria
d’haver tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor
d’acord amb les bases 32 i 33 de les d’Execució del pressupost. Aquesta
tramitació s’ha obviat i s’ha presentat directament la factura per a la seva
fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. Els
departaments respectius han emès els informes corresponents que
s’annexen a aquesta proposta.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’ha d’aprovar la
despesa així com l’ordenació del pagament.

3. Un cop revisada la documentació i d’acord amb els informes emesos
pels departaments gestors i per Intervenció General.
S'ACORDA:

1. Aprovar i ordenar el pagament de les factures incloses a les
relacions a l'aprovació que s’annexen a l'expedient, ja que es disposa
de crèdit suficient en l’aplicació pressupostària corresponent:

Tercer

Climatización
Saufer, S.L.

Núm. fra.- data
Concepte

16A498 – 29.06.2016

B25325622

Reparar
màquina
oficines,
substituir motor, canviar relé
maniobra

Monster
Worldwide, S.L.

601600314 – 05.05.2016

B82313982

2.

Inserció anunci

Àrea / dept.

Museu d’Art
Modern

Rel.
Aprov.

Import

01552

2.590,53 €

02024

1.936,00 €

SAC

Planificació i
Organització
RH i PAO

Comunicar-ho als departaments gestors i a Tresoreria.

PUNT 28.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentada pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diverses línies de subvencions.
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 50.429,70 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència Municipal ......................... 30.351,80 euros
Núm. 2030.................................................................. 933,33 euros
Núm. 2028............................................................. 29.418,47 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ........................ 20.077,90 euros
Núm. 2023 .............................................................. 6.950,00 euros
Núm. 2070 .............................................................13.127,90 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.

2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 29.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de la Unitat de
Polítiques Actives d'Ocupació, de l'Àrea de Recursos Humans, respecte
la documentació presentada per les entitats que es relacionen a
continuació, per justificar les subvencions concedides en els convenis
aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, que compleixen els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Valls
Quantitat concedida: 3.000,00 euros
Acord Junta Govern: 18/12/2015
Objecte de la subvenció: Servei de creació d'empreses i accions de
promoció econòmica de l'any 2015
2. Conveni amb l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de
les Comarques de Tarragona
Quantitat concedida: 3.000,00 euros
Acord Junta Govern: 27/011/2015
Objecte de la subvenció: Projecte d'activitats 2015
3. Conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa
Quantitat concedida: 3.000,00 euros
Acord Junta Govern: 18/12/2015
Objecte de la subvenció: Activitats de foment empresarial i ocupació per
l'any 2015
4. Conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona
Quantitat concedida: 3.000,00 euros
Acord Junta Govern: 27/11/2015
Objecte de la subvenció: Activitats de suport a l'emprenedoria a la
demarcació de Tarragona per l'any 2015
5. Conveni amb l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre
Quantitat concedida: 6.000,00 euros
Acord Junta Govern: 27/11/2015
Objecte de la subvenció: Pla d'actuació 2015 per al foment de l'activitat
empresarial
S'ACORDA:

Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries així mateix assenyalades:
1. Nom entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Valls
Quantitat a lliurar: 3.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 8040 241 48908 02
2. Nom entitat: Associació de Dones Empresàries i Emprenedores
de les Comarques de Tarragona
Quantitat a lliurar: 3.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 8040 241 48902 02
3. Nom entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa
Quantitat a lliurar: 3.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 8040 439 48904 02
4. Nom entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona
Quantitat a lliurar: 3.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 8040 439 48903 02
5. Nom entitat: Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre
Quantitat a lliurar: 6.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 8040 241 48959 02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten a l'expedient, que sumen un total de 18.000,00 euros.
RH i PAO....................................................................... 18.000,00 euros
Núm. 2048 ..................................................................... 3.000,00 euros
Núm. 2047 ..................................................................... 3.000,00 euros
Núm. 2038 ..................................................................... 3.000,00 euros
Núm. 2033 ..................................................................... 3.000,00 euros
Núm. 2058 ..................................................................... 6.000,00 euros
Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

PUNT 30.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC
AMB ELS CONSELLS COMARCALS.
Vistes les propostes de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM, respecte del lliurament parcial al Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre de la dotació econòmica del Programa

d’Inversions de l'any 2015, i respecte del lliurament de l'última part al
Consell Comarcal de la Terra Alta de la dotació econòmica del
Programa d'Assistència i Gestió de Serveis de l'any 2015, dins el
conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels
serveis municipals aprovat pel Ple de la Corporació de 26/04/2013,
modificat posteriorment per acord del Ple de 20/12/2013.
S'ACORDA:
1.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del Programa
d'Inversions de l’any 2015 i lliurar, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016-1010-943-76500-02, la quantitat que s’indica al
Consell Comarcal que es detalla a continuació, inclòs a les relacions
d’aprovació núm. 2046 que s’adjunta a l’expedient:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera de l'Ebre
Import concedit: 81.954,00 euros
Pagaments efectuats anteriorment: 21.379,29 euros
Import parcial a lliurar: 10.799,27 euros
Rel. d’aprovació núm.: 2046
2.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del Programa
d’Assistència i gestió de serveis de l’any 2015 i lliurar, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016-1010-943-46500-02, la quantitat que
s’indica al Consell Comarcal que es detalla a continuació, inclòs a la
relació d’aprovació núm. 2052 que s’adjunta a l’expedient:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Import concedit: 288.320,00 euros
Pagaments efectuats anteriorment: 192.213,25 euros
Últim import a lliurar: 96.106,75 euros
Rel. d’aprovació núm.: 2052
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les
onze del matí, jo la Secretària dono fe.

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

