DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 24 de març de 2017
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 de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Corporació, i amb
l’assistència dels següents Srs. Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
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

Excusa la seva assistència l'Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova i
l'Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
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 17
DE MARÇ DE 2017.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 17 de març de 2017.
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SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 2.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIFERENTS
AJUNTAMENTS. CONVOCATÒRIA INVERSIONS 2016.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per diferents ajuntaments per tal de
justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern de data 22-07-2016,
per la convocatòria d'inversions dels equipaments municipals d'interès ciutadà,
s’ha comprovat que l’import total de les despeses executades de les actuacions
subvencionades han estat inferiors a l’import dels pressupostos presentats
inicialment, els quals van servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost
estableixen que: “L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar
la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol
cas, s’ha de mantenir el percentatge de subvenció concedida”.
3. Els interessats fan constar que la justificació presentada és la totalitat de la
despesa feta, per aquest motiu es proposa el pagament proporcional de les
subvencions corresponents.
4. Es fa constar les comprovacions i les incidències detectades en la
documentació presentada, si s'escau.
5. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. En cas que els beneficiaris tinguin deutes pendents amb aquesta Diputació,
es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.

FONAMENTS DE DRET
-

Bases generals de subvencions i Bases específiques de Subvencions de
la Diputació de Tarragona.
Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei general de subvencions.
Llei30/1992, de 26 de novembre, 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.
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-

Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada pels ajuntaments
que es relacionen.
Segon. Lliurar als següents beneficiaris la quantitat que s’indica, amb càrrec a
la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Concepte subvenció:
Adq. béns mobles local social del Pla de Manlleu
Data Acord concessió:
22-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
7.074,61 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.771,77 euros
Import concedit:
5.194,59 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.569,80 euros
Import a pagar amb reducció:
5.012,82 euros
Import no justificat a donar de baixa: 181,77 euros
Número d'operació anterior:
2016031558
Beneficiari:
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi:
Llorenç del Penedès
Concepte subvenció:
Adquisició béns mobles per la Casa de Cultura
Data Acord concessió:
22-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
4.914,92 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.255,16 euros
Import concedit:
3.404,13 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
4.038,77 euros
Import a pagar amb reducció:
2.723,30 euros
Import no justificat a donar de baixa: 680,83 euros
Número d'operació anterior:
2016031556

Total: .......................

7.736,12 euros

Tercer. Notificar-ho a l'interessat.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient d'aprovació
del reconeixement de l’obligació i doni de baixa els crèdits restants, d’acord als
terminis establerts.
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.
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PUNT 3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA I PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT JUSTIFICAT
D'UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ
CULTURAL DE REUS PER LA FIRA DEL CIRC. (CONVENI ANY 2016)
FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data15-04-2016 va
aprovar, mitjançant conveni, la concessió d'una subvenció per un import
de 30.000 euors, a l'IMAC de Reus, per a la Fira de Circ de Catalunya,
Trapezi 2016.
2. El beneficiari ha presentat la documentació justificativa i s'ha comprovat,
i així ho fa constar, que les despeses executades de l'actuació
subvencionada han estat inferiors a l'import del pressupost presentat
inicialment i que va servir per a quantificar l'import de la subvenció. Per
aquest motiu, correspon tramitar el pagament proporcional de
l'esmentada subvenció, fent constar les incidències detectades en la
documentació presentada, si s'escau.
3. El representant de l'entitat ha declarat de forma expressa que es troba al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació,
es procedirà d'ofici, a la compensació del deute.

FONAMENTS DE DRET
1. Les Bases generals de subvencions i Bases d'execució del Pressupost
de la Diputació de Tarragona.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei general de subvencions.
4. Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de subvenció presentada per l'IMAC de Reus.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb càrrec a la
partida i número d'assentament del pressupost ordinari que es fa constar.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Institut Municipal D'accio Cultural
Reus
CONVENI IMAC PER TRAPEZI
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Data Acord concessió:
15-04-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-2010-334-46231-02
Pressupost Elegible:
384.500,00 euros
Import concedit:
30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 7,80%
Despesa justificada:
358.671,29 euros
Import a pagar amb reducció:
27.976,36 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.023,64 euros
Número d'operació anterior:
2016013730
Total: ........................................ 27.976,36 euros

Tercer. Notificar-ho a l'interessat.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient d'aprovació
del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el crèdit restant, d’acord als
terminis establerts.
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.

PUNT 4.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CEFB SALOU COSTA
DAURADA PER A ACTIVITATS D'ESPORT BASE. ANY 2016.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per CEFB de Salou Costa Daurada per
tal de justificar la subvenció concedida en el seu dia, s’ha comprovat que
l’import total de la despesa executada de l’actuació subvencionada ha estat
inferior a l’import del pressupost presentat inicialment, el qual va servir per a
quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost
2015 estableixen que: “L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar
la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol
cas, s’ha de mantenir el percentatge de subvenció concedida”.
3. l'Entitat interessada fa constar que la justificació presentada és la totalitat de
la despesa feta, per aquest motiu es proposa el pagament proporcional de la
subvenció corresponent.
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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, Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació, que es relaciona més avall,
presentat pel beneficiari de la subvenció.
Segon.- Lliurar a la següent entitat la quantitat que s'indica, amb càrrec a la
partida i número d'assentament del pressupost ordinari que es fa constar.
Beneficiari: C.e.f.b. Salou Costa Daurada
Municipi: Salou
Concepte subvenció: Campus esportiu d'Estiu
Data Acord concessió: 02-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 11.345,00 euros
Import concedit: 3.607,71 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,80%
Despesa justificada: 4.797,10 euros
Import a pagar amb reducció: 1.525,38 euros
Import no justificat a donar de baixa: 2.082,33 euros
Número d'operació anterior: 2016051597

Total: 1.525,38 euros

Incidència: l'Entitat ha justificat 11.345,00 euros dels quals 5.500,00 euros son
despeses gastronòmiques que s'han exclòs de la justificació.
Tercer. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació
es procedirà a la compensació de crèdit.
Quart. Notificar-ho al beneficiari
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona per tal
que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de
baixa els crèdits restants d’acord als terminis establerts.
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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.

PUNT 5.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CENTRE D'EDUCACIÓ
ESPECIAL MERCÈ PLA – VERGE DE LA CINTA, ANY 2016.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa pel centre d'educació especial Mercè Pla
– Verge de la Cinta per tal de justificar la subvenció concedida en el seu dia,
s’ha comprovat que l’import total de la despesa executada de l’actuació
subvencionada ha estat inferior a l’import del pressupost presentat inicialment,
el qual va servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost
2015 estableixen que: “L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar
la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol
cas, s’ha de mantenir el percentatge de subvenció concedida”.
3. L'interessat fa constar que la justificació presentada és la totalitat de la
despesa feta i per aquest motiu es proposarà el pagament proporcional de la
subvenció corresponent.
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació que es relaciona més avall,
presentat pel beneficiari de la subvenció.
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Segon.- Lliurar al centre d'educació especial Mercè Pla – Verge de la Cinta la
quantitat que s'indica, amb càrrec a la partida i número d'assentament del
pressupost ordinari que es fa constar:
Beneficiari: Fundacio Mercè Pla
Municipi: Tortosa
Concepte subvenció: Subvencions a centres d'ensenyament especial 2016
Data Acord concessió: 17-06-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-323-48001-02
Pressupost Elegible: 44.800,00 euros
Import concedit: 28.448,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 63,50%
Despesa justificada: 29.929,72 euros
Import a pagar amb reducció: 19.005,37 euros
Import no justificat a donar de baixa: 9.442,63 euros
Número d'operació anterior: 2016042497
Total: 19.005,37 euros

Tercer. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació
es procedirà a la compensació de crèdit.
Quart. Notificar-ho al beneficiari.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona per tal
que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de
baixa el crèdit restant d’acord als terminis establerts.
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
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 6.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER
ACTUACIONS DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I
LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
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1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona,
de 26 de febrer de 2016, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de
març de 2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la concessió

de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels imports que també es
consignen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Barberà de la Conca
Barberà de la Conca
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.708,36 euros
3.253,72 euros
2.928,34 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
450,00 euros
394,83 euros
375,09 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Conesa
Conesa
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
586,39 euros
514,50 euros
488,77 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament del Molar
El Molar
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
2.328,62 euros
2.043,13 euros
1.940,98 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de Gratallops
Gratallops
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
2.800,00 euros
2.456,72 euros
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Import concedit:

2.333,88 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.713,60 euros
3.258,31 euros
3.095,40 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Febró
La Febró
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
260,00 euros
228,12 euros
216,72 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Palma d'Ebre
La Palma d'Ebre
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.850,00 euros
3.377,99 euros
3.209,09 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de les Borges del Camp
Les Borges del Camp
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.572,22 euros
3.134,27 euros
2.507,42 euros
Ajuntament de Margalef
Margalef
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
1.769,09 euros
1.552,20 euros
1.474,58 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Montferri
Montferri
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
4.500,00 euros
3.694,32 euros
3.509,60 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Nulles
Nulles
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.061,64 euros
2.686,28 euros
2.551,97 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Salomó
Salomó
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.304,54 euros
2.899,40 euros
2.609,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Vallclara
Vallclara
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
967,00 euros
848,45 euros
806,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Vallfogona de Riucorb
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
1.180,51 euros
1.035,78 euros
983,99 euros
Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
4.100,00 euros
3.597,34 euros
3.237,61 euros

Total: 26.277,20 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Porrera
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.700,00 euros
3.246,38 euros
3.084,06 euros
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Total: 3.084,06 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
5.870,65 euros
3.259,38 euros
3.096,07 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Conesa
Conesa
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
1.988,24 euros
1.103,87 euros
1.048,68 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Porrera
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
7.000,00 euros
3.886,40 euros
3.692,08 euros

Total: 5.932,83 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
5.310,00 euros
2.948,11 euros
2.800,71 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Palma d'Ebre
La Palma d'Ebre
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
9.368,87 euros
4.675,37 euros
4.441,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Salomó
Salomó
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
2.470,00 euros
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Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

1.371,34 euros
1.234,21 euros

Total: 8.476,52 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació justificativa
de les subvencions, tot i que l’import justificat és inferior a les actuacions
previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar
la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol
cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix 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 juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha
comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el compliment de la
finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que s’indiquen a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les bases
específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció de la
salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es detallen a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi:
Barberà de la Conca
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.708,36 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.253,72 euros
Import concedit:
2.928,34 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
2.878,65 euros
Import a pagar amb reducció:
2.590,79 euros
Import no justificat a donar de baixa:
337,55 euros
Número d'operació anterior:
2016029105
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Manteniment
15-07-2016
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Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
450,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
394,83 euros
Import concedit:
375,09 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
245,00 euros
Import a pagar amb reducció:
232,75 euros
Import no justificat a donar de baixa:
142,34 euros
Número d'operació anterior:
2016029121
Beneficiari:
Ajuntament de Conesa
Municipi:
Conesa
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
586,39 euros
Pressupost Mínim a Executar:
514,50 euros
Import concedit:
488,77 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
281,46 euros
Import a pagar amb reducció:
267,39 euros
Import no justificat a donar de baixa:
221,38 euros
Número d'operació anterior:
2016029122
Beneficiari:
Ajuntament del Molar
Municipi:
El Molar
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
2.328,62 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.043,13 euros
Import concedit:
1.940,98 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.679,25 euros
Import a pagar amb reducció:
1.595,29 euros
Import no justificat a donar de baixa:
345,69 euros
Número d'operació anterior:
2016029130
Beneficiari:
Ajuntament de Gratallops
Municipi:
Gratallops
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
2.800,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.456,72 euros
Import concedit:
2.333,88 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.301,66 euros
Import a pagar amb reducció:
2.186,58 euros
Import no justificat a donar de baixa:
147,30 euros
Número d'operació anterior:
2016029146
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Manteniment
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Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.713,60 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.258,31 euros
Import concedit:
3.095,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.258,31 euros
Import a pagar amb reducció:
3.095,39 euros
Import no justificat a donar de baixa:
0,01 euros
Número d'operació anterior:
2016029151
Beneficiari:
Ajuntament de la Febró
Municipi:
La Febró
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
260,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
228,12 euros
Import concedit:
216,72 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
64,96 euros
Import a pagar amb reducció:
61,71 euros
Import no justificat a donar de baixa:
155,01 euros
Número d'operació anterior:
2016029155
Beneficiari:
Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi:
La Palma d'Ebre
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.850,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.377,99 euros
Import concedit:
3.209,09 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.413,79 euros
Import a pagar amb reducció:
2.293,10 euros
Import no justificat a donar de baixa:
915,99 euros
Número d'operació anterior:
2016029161
Beneficiari:
Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi:
Les Borges del Camp
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.572,22 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.134,27 euros
Import concedit:
2.507,42 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
1.853,67 euros
Import a pagar amb reducció:
1.482,94 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.024,48 euros
Número d'operació anterior:
2016029171
Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Margalef
Margalef
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Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
1.769,09 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.552,20 euros
Import concedit:
1.474,58 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.127,24 euros
Import a pagar amb reducció:
1.070,88 euros
Import no justificat a donar de baixa:
403,70 euros
Número d'operació anterior:
2016029175
Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
4.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.694,32 euros
Import concedit:
3.509,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.666,16 euros
Import a pagar amb reducció:
2.532,52 euros
Import no justificat a donar de baixa:
977,08 euros
Número d'operació anterior:
2016029183
Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Municipi:
Nulles
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.061,64 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.686,28 euros
Import concedit:
2.551,97 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.531,32 euros
Import a pagar amb reducció:
2.404,75 euros
Import no justificat a donar de baixa:
147,22 euros
Número d'operació anterior:
2016029186
Beneficiari:
Ajuntament de Salomó
Municipi:
Salomó
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.304,54 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.899,40 euros
Import concedit:
2.609,47 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
2.478,54 euros
Import a pagar amb reducció:
2.230,69 euros
Import no justificat a donar de baixa:
378,78 euros
Número d'operació anterior:
2016029207
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Beneficiari:
Ajuntament de Vallclara
Municipi:
Vallclara
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
967,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
848,45 euros
Import concedit:
806,02 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
504,93 euros
Import a pagar amb reducció:
479,68 euros
Import no justificat a donar de baixa:
326,34 euros
Número d'operació anterior:
2016029217
Beneficiari:
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi:
Vallfogona de Riucorb
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
1.180,51 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.035,78 euros
Import concedit:
983,99 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
755,36 euros
Import a pagar amb reducció:
717,59 euros
Import no justificat a donar de baixa:
266,40 euros
Número d'operació anterior:
2016029218
Beneficiari:
Ajuntament de Vilaplana
Municipi:
Vilaplana
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
4.100,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.597,34 euros
Import concedit:
3.237,61 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.372,39 euros
Import a pagar amb reducció:
3.035,15 euros
Import no justificat a donar de baixa:
202,46 euros
Número d'operació anterior:
2016029225
Total: 26.277,20 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Municipi:
Porrera
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.700,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.246,38 euros
Import concedit:
3.084,06 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.321,32 euros
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Import a pagar:
Número d'operació anterior:

3.084,06 euros
2016029194

Total: 3.084,06 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Colldejou
Municipi:
Colldejou
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
5.870,65 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.259,38 euros
Import concedit:
3.096,07 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 94,99%
Despesa justificada:
1.488,60 euros
Import a pagar amb reducció:
1.414,02 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.682,05 euros
Número d'operació anterior:
2016029425
Beneficiari:
Ajuntament de Conesa
Municipi:
Conesa
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
1.988,24 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.103,87 euros
Import concedit:
1.048,68 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
919,60 euros
Import a pagar amb reducció:
873,62 euros
Import no justificat a donar de baixa:
175,06 euros
Número d'operació anterior:
2016029426
Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Municipi:
Porrera
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
7.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.886,40 euros
Import concedit:
3.692,08 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.837,04 euros
Import a pagar amb reducció:
3.645,19 euros
Import no justificat a donar de baixa:
46,89 euros
Número d'operació anterior:
2016029483
Total: 5.932,83 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
5.310,00 euros
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Pressupost Mínim a Executar:
2.948,11 euros
Import concedit:
2.800,71 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.948,12 euros
Import a pagar:
2.800,71 euros
Número d'operació anterior:
2016029448
Beneficiari:
Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi:
La Palma d'Ebre
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
9.368,87 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.675,37 euros
Import concedit:
4.441,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
5.232,71 euros
Import a pagar:
4.441,60 euros
Número d'operació anterior:
2016029453
Beneficiari:
Ajuntament de Salomó
Municipi:
Salomó
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
2.470,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.371,34 euros
Import concedit:
1.234,21 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.371,34 euros
Import a pagar:
1.234,21 euros
Número d'operació anterior:
2016029494
Total: 8.476,52 euros

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
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.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
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PUNT 7.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER DIVERSOS AJUNTAMENTS I LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2013-2016, ANUALITAT
2016, DEL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS.
- Ajuntament de Riba-Roja d'Ebre
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En la data 27 de maig de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona va

acordar la concessió de l'anualitat 2016 del PAM 2013-2016.
2. L'Ajuntament de Riba-Roja d’Ebre ha aportat la documentació justificativa

de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada

per la unitat gestora de la subvenció i s'ha comprovat que no totes les
factures justificades són subvencionables pels motius següents:

Núm.
factura

Proveïdor

21615312

Electrica
Serosense

Descripció
factura

Import

Partida
pressupost

Motiu exclusió

221.00
Factura duplicada a la
Subministrament
Subministrame relació de factures
2.868,73 €
enllumenat públic
nt energia
elèctrica

La resta d'actuacions concedides i justificades, valorades en un import de
96.487,50€, són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les
bases reguladores.

4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-4620002 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 regulen 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 12 i 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel
qual s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
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Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Riba-Roja
d’Ebre que s'indiquen a l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques
reguladores de subvencions del PAM 2013-2016, del Programa de despeses
corrents.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi:
Riba-roja d'Ebre
Concepte subvenció:
Despesa corrent 2016
Data Acord concessió:
27-05-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-46200-02
Pressupost Elegible:
76.064,61 euros
Import concedit:
76.064,61 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import pagat per bestreta:
38.032,31 euros
Despesa justificada:
99.356,23 euros
Despesa elegible *:
96.487,50 euros
Import restant a pagar:
38.032,30 euros
Número d'operació anterior:
2016021700
Total: 38.032,30 euros
* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable és de 2.868,73 € i
correspon a l’import de la factura núm. 21615312 d’Electrica Serosense que s'exclou
per anotar-se per duplicat a la relació de factures presentada en la justificació.

Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo 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.

- Ajuntament de Pinell de Brai
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En la data 27 de maig de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona va

acordar la concessió de l'anualitat 2016 del PAM 2013-2016.
2. L'Ajuntament del Pinell de Brai ha aportat la documentació justificativa de la

subvenció concedida.
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3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada

per la unitat gestora de la subvenció i s'ha comprovat que no totes les
factures justificades són subvencionables pels motius següents:

Núm.
factura

Proveïdor

Descripció
factura

P1M601
N04845
66

Endesa
Energia

Subministrament
enllumenat públic

Import

Partida
pressupost

Motiu exclusió

La data de la factura és
221.00
23/03/2015 i no està
480,83 € Subministrament
dintre del termini
energia elèctrica

La base 12.2 de l'annex de les bases reguladores de la subvenció del PAM
2013-2016, disposa que les actuacions s’han d’executar durant l’anualitat
de la concessió i, per tant, s’ha de reconèixer l’obligació com a màxim el 31
de desembre de l’exercici.
La resta d'actuacions concedides i justificades, valorades en un import de
77.478,38 €, són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a
les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-46200-02 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 regulen 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 12 i 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel
qual s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016
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 del Pinell de Brai
que s'indica a l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores
de subvencions del PAM 2013-2016, del Programa de despeses corrents.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:

22

Beneficiari:
Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi:
El Pinell de Brai
Concepte subvenció:
Despesa corrent 2016
Data Acord concessió:
27-05-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-46200-02
Pressupost Elegible:
75.850,35 euros
Import concedit:
75.850,35 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import pagat per bestreta:
37.925,18 euros
Despesa justificada:
77.478,38 euros
Despesa elegible *:
77.959,31 euros
Import restant a pagar:
37.925,17 euros
Número d'operació anterior:
2016021634
Total: 37.925,17 euros
* La diferència entre la despesa justificada i l'elegible és de 480,31 € i correspon a
l’import de la factura núm. P1M601N0484566 d’Endesa Energia que s'exclou perquè la
data
d'aprovació
de
l'obligació
no
està
dintre
del
termini.

Tercer. 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 8.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER DIVERSOS AJUNTAMENTS I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PEIM 2015.

- Ajuntament d'Altafulla
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern, s'aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIM 2015.
2. En data 27 de març 2015, per acord de la Junta de Govern, es concedeix
una subvenció a l'Ajuntament d’Altafulla, per import de 80.012,00 €, per a
l'actuació “Rehabilitació pallissa de pedra seca del c. Vinyet 7B" de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica
l'acord corresponent a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
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3. En data 25 d'octubre de 2016, l'Ajuntament d’Altafulla, ha aportat la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és menor al
presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76208-02 hi
ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb
reducció per falta de justificació.
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 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial d'Inversions
Municipals 2015, que regula el pagament reduït.

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 del PEIM
2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Altafulla
Municipi:
Altafulla
Concepte subvenció:
Cert 1, 2f - Reforma de pallissa
situada al c/Vinyet núm. 7B
Data Acord concessió:
27-03-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
80.012,00 euros
Import concedit:
80.012,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
61.625,20 euros
Import a pagar amb reducció:
61.625,20 euros
Import no justificat a donar de baixa:
18.386,80 euros
Número d'operació anterior:
2015011707

24

Total: 61.625,20 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 de la Diputació.

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.

- Ajuntament d'Alcanar
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern, s'aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIM 2015.
2. En data 27 de març 2015, per acord de la Junta de Govern, es concedeix
una subvenció a l'Ajuntament d’Alcanar, per import de 151.922,00 €, per a
l'actuació “Coberta pista esportiva" de conformitat amb les bases
específiques reguladores de la línia i es publica l'acord corresponent a la
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. En data 29 de desembre de 2016, l'Ajuntament d’Alcanar, ha aportat la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és menor al
presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76208-02 hi
ha consignació pressupostària suficient.
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FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb
reducció per falta de justificació.
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 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial d'Inversions
Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
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 del PEIM
2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Alcanar
Municipi:
Alcanar
Concepte subvenció:
Cert 2a f - Coberta de pista
Esportiva
Data Acord concessió:
27-03-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
155.280,93 euros
Import concedit:
151.922,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 97,84%
Import parcial pagat:
139.185,71 euros
Despesa justificada:
12.034,04 euros
Últim import a pagar amb reducció:
12.034,04 euros
Import no justificat a donar de baixa:
702,25 euros
Número d'operació anterior:
2015011706

Total: 12.034,04 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 de la Diputació.
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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.

- Ajuntament de Llorenç del Penedès
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern, s'aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIM 2015.
2. En data 27 de març 2015, per acord de la Junta de Govern, es concedeix
una subvenció a l'Ajuntament de Lllorenç del Penedès, per import de
19.760,68 €, per a l'actuació “Actuació d’inversió en el servei d’abastament
d’aigua potable" de conformitat amb les bases específiques reguladores de
la línia i es publica l'acord corresponent a la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona.
3. En data 27 de desembre de 2016, l'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha
aportat la documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
5. S’ha comprovat que l’import total executat és de 23.407,48 euros i que
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès es deduirà l’IVA de l’actuació, per un
import total de 4.062,45 euros. Per tant, l’import elegible executat és de
19.345,03 euros.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76208-02 hi
ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb reducció
per falta de justificació.
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.
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3. Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial d'Inversions
Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
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 del PEIM
2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
d'aigua potable
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Import concedit:
% subvenció sobre pressupost elegible:
Despesa justificada:
Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

Ajuntament de Llorenç del
Penedès
Llorenç del Penedès
Cert 1a f - Abastament
27-03-2015
2017-1010-942-76208-02
19.760,68 euros
19.760,68 euros
100,00%
19.345,03 euros
19.345,03 euros
415,65 euros
2015011730

Total: 19.345,03.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-lo a la Intervenció
General de la Diputació.
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.
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- Ajuntament d'Ulldecona
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern,

s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIM
2015.
2. En data 27 de febrer 2015, per acord de la Junta de Govern, es

concedeix una subvenció a l'Ajuntament d’Ulldecona, per import de
114.299,00 €, per a l'actuació “Instal·lació d’ascensor a la biblioteca
municipal d’Ulldecona" de conformitat amb les bases específiques
reguladores de la línia i es publica l'acord corresponent a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. En data 16 de febrer de 2017, l'Ajuntament d’Ulldecona, ha aportat la

documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat

revisada i s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i
s'adequa a la finalitat del programa i a les bases reguladores.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és

menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76208-

02 hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb reducció
per falta de justificació.
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 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial d'Inversions
Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
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 del PEIM
2015.
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Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Ulldecona
Municipi:
Ulldecona
Concepte subvenció:
Cert 3a f - Instal·lació d'un
ascensor i adequació de sortida d'emergència a la Biblioteca Municipal
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
114.299,00 euros
Import concedit:
114.299,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
100,00%
Import parcial pagat:
82.102,93 euros
Despesa justificada:
6.158,48 euros
Últim import a pagar amb reducció:
6.158,48 euros
Import no justificat a donar de baixa:
26.037,59 euros
Número d'operació anterior:
2015006934

Total: 6.158,48 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 de la Diputació.

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 9.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT DE GANDESA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2014, DEL
PROGRAMA D’INVERSIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va acordar

la concessió de la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, per a
l'anualitat 2014.
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2. L'Ajuntament de Gandesa 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 2017-1010-942-76212-02 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 regulen 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 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual

s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016.
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 de Gandesa
d’acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2013-2016, del
Programa d'inversió de l'anualitat 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Gandesa
Municipi:
Gandesa
Concepte subvenció:
Cert 4a f - A.4.a Adequació d'un tram de
l'Av. Franquet, del número 31 al 43
Data Acord concessió:
25-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
31.562,61 euros
Import concedit:
29.984,48 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Import parcial pagat:
27.282,08 euros
Despesa justificada:
2.844,62 euros
Últim import a pagar amb reducció:
2.702,39 euros
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Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

0,01 euros
2014032585

Total: 2.702,39 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 10.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2012, DEL PROGRAMA
D’INVERSIÓ.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’ens local beneficiari més avall relacionat ha presentat la documentació

justificativa de la subvenció concedida per la Junta de Govern d’aquesta
Diputació.
2. S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades és inferior al

presentat inicialment, d’acord amb les certificacions tècniques presentades.
3. La documentació justificativa presentada ha estat revisada pels serveis

tècnics i s'ha comprovat que les actuacions
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa.

justificades

són

4. S’ha comprovat la correcta divulgació del Pla d’acord amb el que determina

la base 15a.
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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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juny,
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 14 de les reguladores del PAM diu que si en l’execució de

l’actuació es produeixen romanents, únicament es poden aplicar a reduir
l’aportació de l’ens local, fins a arribar al percentatge màxim.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada de l'ajuntament que s’indica a
l’apartat següent, que correspon a PAM 2012 programa d’inversió.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
riu a Sta.Joan del Pas."
Concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit:
Percentatge concedit:
Despesa justificada:
Import a lliurar:
Import a donar de baixa:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:
TOTAL:

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
PAM 2012-Cert. 3 i últ." Millora de l'urb.del c/Mirador del
Junta de Govern - 28/09/2012
108.447,15 euros
38.364,00 euros
35,38 %
12.563,52 euros
4.655,04 euros
12.292,18 euros
2008-130/03
2017-1010-942-76202-02
2012038498

4.655,04 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 12.292,18 euros, que és la diferència de l’import
concedit i el lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació.
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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.

PUNT 11.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT DE LA MORERA DE MONTSANT I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA, PER ACTUACIONS DE
DESPESES CORRENTS, DEL PAM 2008-2011.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va concedir la

subvenció del PAM 2008-2011, per a finançar actuacions de despeses
corrents.
2. L'ens local beneficiari, més avall relacionat, ha aportat la documentació

justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada

per la unitat gestora de la subvenció i s’ha comprovat que no totes les
factures justificades són subvencionables pels motius següents:

Núm.
factura

Proveïdor

Descripció
factura

Import

Partida
pressupost

5442

DV-IN
SOLUTIONS

Material pel local
social

363,00 €

21:Reparació
manteniment i
conservació

Motiu

Factura amb la data
d'aprovació de
l'obligació fora del
període subvencionable

La resta d'actuacions justificades, valorades en un import de 8.951,04 €,
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 2017-1010-942-46208-02 hi

ha crèdit suficient.
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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 18 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:
Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi:
La Morera de Montsant
Concepte:
PAM 08-11_Renuncia i destí DESPESES CORRENTS del 50%.
Concessió:
PLE 29.05.15
Pressupost elegible:
40.465,76 euros
Import concedit:
40.465,76 euros
Despesa justificada:
9.314,04 euros
Despesa elegible:
8.951,04 euros *
Percentatge concedit:
100,00 %
Import a lliurar:
8.951,04 euros
Import no justificat a donar de baixa: 31.514,72 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2017-1010-942-46208-02
Núm. operació:
2015045919
TOTAL:

8.951,04 euros

* La diferència entre la despesa justificada i l'elegible correspon a la factura núm. 5442 del
proveïdor DV-IN SOLUTIONS, per un import de 363€, que no té l'aprovació de l'obligació dins
del període subvencionable segons la base 18.5 de les Bases d'execució del PAM 2008-2011.

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 31.514,72 euros, que és la diferència entre l’import
concedit i el lliurat.
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Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació.
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 12.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2013-2016,
ANUALITAT 2015, DEL PROGRAMA D'INVERSIONS.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 2 d’octubre de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va acordar

la concessió de la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, per a
l'anualitat 2015.
2. L'Ajuntament de Tarragona 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 l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que l'import total de l'actuació executada és menor al

presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76212-02 hi

ha crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb
reducció per falta de justificació.
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
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subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
3. Base 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual

s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
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 de Tarragona
d’acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2013-2016, del
Programa d'inversió.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Tarragona
Municipi:
Tarragona
Concepte subvenció: Cert 1a f - A.4.a Remodelació de la Plaça dels Infants de
Tarragona
Data Acord concessió:
02-10-2015
Aplicació Pressupostària: 2017-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
60.000,00 euros
Import concedit:
30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 50,00%
Despesa justificada:
58.800,63 euros
Import a pagar amb reducció: 29.400,32 euros
Import no justificat a donar de baixa: 599,68 euros
Número d'operació anterior: 2015040828
Total:

29.400,32 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 concedit i l'import lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.

37

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 13.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER DIVERSOS AJUNTAMENTS I LLIURAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2014, DEL
PROGRAMA D'INVERSIÓ.
- Ajuntament de la Pobla de Mafumet
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 28 de novembre de 2014, per acord del Ple, es concedeix a
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet una subvenció del PAM 2013-2016,
anualitat 2014, de conformitat amb les bases específiques reguladores de la
línia.
2. L'ens local beneficiari, relacionat més avall, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada
pels Serveis Tècnics d'aquesta Diputació i d'acord amb l'informe que han emès
no totes les actuacions justificades són subvencionables. Concretament no són
elegibles:
De les certificacions núm. 1 a la 8 i final:
Les despeses dels treballs d'instal·lació elèctrica, infraestructura de
comunicacions i infraestructura de gas canalitzat, per un import certificat
acumulat de 13.088,34 €, per no afectar a serveis municipals. La resta de
treballs justificats, per un import total de 855.625,71 €, són subvencionables i
s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76212-02 hi
ha consignat crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. 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.

38

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 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual
s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2016
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 segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del PAM
2013-2016, Programa d'inversió de l'anualitat 2014.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
La Pobla de Mafumet
Cert 1a-8f - A.1a Renovació de la pavimentació i
serveis urbanístics del casc antic
Data Acord concessió:
28-11-2014
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
1.251.038,41 euros
Import concedit:
311.046,10 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 24,86%
Despesa justificada:
868.714,05 euros
Despesa elegible:
855.625,71 euros* (Tot i que la despesa justificada i

la subvencionable són diferents, es proposa el pagament sense reducció de l'import de la
subvenció atès que no se superen els percentatges màxims establerts a les Bases
específiques reguladores del PAM 2013-2016.)

Import a pagar:
Número d'operació anterior:

311.046,10 euros
2014046637

Total:
311.046,10 euros
* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable correspon a treballs
d’instal·lació elèctrica, infraestructura de comunicacions i infraestructura de gas
canalitzat, per no afectar a serveis o equipaments municipals, per un import de
13.088,34 €

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.
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Quart.- 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.

- Ajuntament de Godall
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 28 de novembre de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona
acorda concedir a l’Ajuntament de Godall la subvenció del PAM 2013-2016,
anualitat 2014, de conformitat amb les bases específiques reguladores de la
línia.
2. L'ens local beneficiari, relacionat més avall, ha aportat les certificacions
d'obra 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a i 8a final de la subvenció concedida per
l'actuació "Pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana 3a fase".
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada
pels Serveis Tècnics d'aquesta Diputació i, d'acord amb l'informe que han
emès, no totes les actuacions justificades són subvencionables.
Concretament no són elegibles les despeses dels capítols corresponents a la Baixa
Tensió i Telecomunicacions, per no afectar a serveis municipals. Es pot fer el següent
resum per certificació
Núm.
certificació

Import certificació

Import elegible

Import subvenció

1

13.552,85 €

13.552,84 €

11.470,03 €

2

45.828,69 €

42.081,05 €*

38.785,66 €

3

35.540,12 €

32.561,67 €*

30.078,26 €

4

54.374,67 €

49.856,85 €*

46.018,28 €

5

15.976,63 €

9.890,95 €*

13.521,32 €

6

38.757,45 €

38.757,46 €

32.801,14 €
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7

29.084,97 €

29.084,97 €

24.615,14 €

8 i final

46.252,82 €

46.252,82 €

39.144,61 €

279.368,20 €

262.038,61 €

236.434,44 €

TOTAL

* A les certificacions 2, 3, 4 i 5 s’han descomptat les partides corresponents a la Baixa
Tensió i Telecomunicacions

La resta de treballs justificats a les certificacions són subvencionables i
s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76207-02 hi
ha consignació pressupostària suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
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 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual

s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016
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 les justificacions presentades per l'Ajuntament que s'indica a
l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del PAM
2013-2016, Programa d'inversió de l'anualitat 2014.
Segon.- Lliurar a l'Ajuntament l'import corresponent que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Godall
Godall
Cert 1a-8f - A.1.a Desglossament núm.
1_Pavimentació i serveis, senyalització i
simulació urbana a Godall, 3ª Fase etapa A
28-11-2014
2017-1010-942-76212-02
301.190,00 euros
236.434,44 euros

41

% subvenció sobre pressupost elegible: 78,50%
Despesa justificada:
279.368,20 euros
Despesa elegible:
262.038,61 euros*
Import a pagar:
236.434,44 euros
Número d'operació anterior:
2014046634
Total: 236.434,44 euros
•

La diferència entre la despesa justificada i la elegible correspon a despeses dels
capítols de Baixa Tensió i Telecomunicacions, per no afectar a serveis municipals,
per un import de 17.329,59 euros.
No obstant això, la despesa subvencionable justificada és suficient per poder
efectuar el pagament del 100% de la subvenció concedida.

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.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo 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 14.- PROPOSTA DE PAGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DEL PO FEDER
2007- 2013 EIX 1, CONCEDIDA AL CONSORCI PER A LA MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT DEL TURISME I OCI A LES COMARQUES DE TARRAGONA
– CERTIFICACIONS 3115L I 3013L NEG
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
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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: Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i oci a les
comarques de Tarragona
Codi operació: GO033264
Operació: Pla de reforma de la competitivitat de l'enoturisme a els comarques de
Tarragona
Despesa elegible: 600.000,00 €
Import Diputació de Tarragona: 150.000,00 €

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 3013L_NEG.
Pel que fa al Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i oci
a les comarques de Tarragona les dades són les següents:
Import certificació 3013L NEG: - 1.257,53 €
Descertificació de les despeses vinculades al treballador J.C.T. declarades a
les certificacions 3011L (288,47 €), 3111L (801,84 €) i 3012L (167,22 €), al
haver-se imputat una quantitat elegible superior al permès atès que el sou del
treballador estava subvencionat per un altre fons.

4. En data 23 de desembre de 2016, amb Registre núm. 1-2016-038921-2 , té
entrada a la Diputació de Tarragona el certificat de la directora general
d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, que determina la despesa subvencionable inclosa a la
certificació 3115L, a efectes que es tramiti el pagament del 25% concedit.
Pel que fa al Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i oci
a les comarques de Tarragona les dades són les següents:
Import certificació 3115L:

94.841,43 €

5. De la certificació 3013L_NEG, per determinar l'import que el Consorci
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, 3111L i 3012L), de conformitat
amb el resum següent:
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Certificació

Despesa elegible

Import pagat per la
Diputació

Data pagament

3011L

46.059,00 €

11.514,75 €

04/04/2012

3111L

121.921,83 €

30.480,46 €

04/12/2012

3012L

130.169,54 €

32.542,39 €

29/05/2013

TOTAL

298.150,37 €

74.537,60 €

- 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

46.059,00 €

288,47 €

11.514,75 €

72,12 €

3111L

121.921,83 €

801,84 €

30.480,46 €

200,46 €

3012L

130.169,54 €

167,22 €

32.542,39 €

41,81 €

TOTAL

298.150,37 €

1.257,53 €

74.537,60 €

314,38 €

Realitzats tots els càlculs l'import total a reintegrar per part del Consorci per a
la millora de la competitivitat del turisme i oci a les comarques de Tarragona
seria de 314,38 €
6. De la certificació 3115L, per determinar l'import a lliurar, per part de la
Diputació de Tarragona, s'efectuen els càlculs corresponents al 25% de la
despesa elegible – 94.841,43 € -, resultant un total de 23.710,36 € a pagar.
7. Ja que l'import a lliurar per part de la Diputació de Tarragona, corresponent a
la certificació 3115L – 23.710,36 € - és superior a l'import a reintegrar per part
del Consorci, de la certificació 3013L_NEG – 314,38 € - , 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
3115L

25% ajut
Diputació

Import
certificació
3013L_NEG

25% a
reintegrar

Despesa
elegible
un cop
compensat

25% a
lliurar un
cop
compensat

94.841,43 €

23.710,36 €

- 1.257,53 €

314,38 €

93.583,90 €

23.395,98 €

Realitzats tots els càlculs, l'import total a lliurar per part de la Diputació de
Tarragona seria de 23.395,98 €
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 23 de desembre
de 2016.
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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 2017-1010-942-76201-02,
operació 2010036448, 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.
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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 al Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i oci a
les comarques de Tarragona la subvenció que es detalla, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 1010/942/76201/02, operació 2010036448, del
pressupost vigent:
Import
certificació
3115L

25% ajut
Diputació

Import
certificació
3013L_NEG

25% a
reintegrar

Despesa
elegible
un cop
compensat

25% a
lliurar un
cop
compensat

94.841,43 €

23.710,36 €

- 1.257,53 €

314,38 €

93.583,90 €

23.395,98 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que, per tal de determinar l'import a lliurar,
s'han compensat els imports de les certificacions 3115L i 3013L_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.
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RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ
PUNT 15.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I
ASSUMPTES GENERALS
PUNT 15.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE CAP D’UNITAT ADMINISTRATIVA D’OCUPACIÓ (NÚM. 845),
ADSCRIT A L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ – POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ - OCUPACIÓ, VACANT
A L’RLT DEL PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE
MÈRITS (CONV. 10-2017)
FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64, de data 5
d'abril de 2016, hi consta vacant un lloc de treball de cap d’Unitat administrativa
d’Ocupació (núm. 845), adscrit a l’Àrea de Recursos Humans i PAO –
Polítiques Actives d’Ocupació – Ocupació, la provisió del qual s’ha de fer
mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta
Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de
les situacions administratives que permetin la participació en concursos de
provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el
Reglament general de provisió i en les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 2 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el corresponent
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 432.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball
que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més
adequat per exercir les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant
l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones aspirants, tal com disposa
l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art.
114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i Assumptes Generals, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de sotmetre a
informació pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau,
al·legacions. En termes similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions,
aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent
diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera
d’aquesta Diputació del lloc de treball vacant a l’RLT del personal funcionari
que a continuació s’indica:
Lloc de treball: cap d’Unitat administrativa d’Ocupació
Núm. lloc: 845 (complement de destí 22 i 55 punts a efectes de
complement específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans i PAO – Polítiques Actives
d’Ocupació – Ocupació
2. Iniciar la convocatòria 10-2017 per a la provisió del lloc de treball esmentat,
mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta
Diputació. La descripció i el contingut del lloc de referència es troben
especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació perquè
instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies,
a partir de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es
considerin convenients. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini
assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del
procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

PUNT 15.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA (NÚM. 855), ADSCRIT A
L’ÀREA DE SECRETARIA – ARXIU, VACANT A L’RLT DEL PERSONAL
FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS (CONV. 11-2017)
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FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64, de data 5
d'abril de 2016, hi consta vacant un lloc de treball de tècnic/a auxiliar
especialista (núm. 855), adscrit a l’Àrea de Secretaria – Arxiu, la provisió del
qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de
carrera d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de
les situacions administratives que permetin la participació en concursos de
provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el
Reglament general de provisió i en les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 2 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el corresponent
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 433.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball
que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més
adequat per exercir les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant
l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones aspirants, tal com disposa
l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art.
114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i Assumptes Generals, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de sotmetre a
informació pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau,
al·legacions. En termes similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions,
aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent
diligència.
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Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera
d’aquesta Diputació del lloc de treball vacant a l’RLT del personal funcionari
que a continuació s’indica:
Lloc de treball: tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: 855 (complement de destí 20 i 40 punts a efectes de
complement específic)
Adscripció: Àrea de Secretaria – Arxiu
2. Iniciar la convocatòria 11-2017 per a la provisió del lloc de treball esmentat,
mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta
Diputació. La descripció i el contingut del lloc de referència es troben
especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació perquè
instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies,
a partir de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es
considerin convenients. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini
assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del
procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

PUNT 15.3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (NÚM. 890), ADSCRIT A L'ÀREA
DE SECRETARIA – SECRETARIA GENERAL, VACANT A L’RLT DEL
PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS (CONV. 122017)
FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64, de data 5
d'abril de 2016, hi consta vacant un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva
(núm. 890), adscrit a l’Àrea de Secretaria – Secretaria General, la provisió del
qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de
carrera d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de
les situacions administratives que permetin la participació en concursos de
provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el
Reglament general de provisió i en les bases específiques.
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Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 2 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el corresponent
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 434.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball
que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més
adequat per exercir les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant
l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones aspirants, tal com disposa
l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art.
114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i Assumptes Generals, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de sotmetre a
informació pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau,
al·legacions. En termes similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions,
aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent
diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera
d’aquesta Diputació del lloc de treball vacant a l’RLT del personal funcionari
que a continuació s’indica:
Lloc de treball: auxiliar administratiu/iva
Núm. lloc: 890 (complement de destí 15 i 26 punts a efectes de
complement específic)
Adscripció: Àrea de Secretaria – Secretaria General
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2. Iniciar la convocatòria 12-2017 per a la provisió del lloc de treball esmentat,
mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta
Diputació. La descripció i el contingut del lloc de referència es troben
especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació perquè
instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies,
a partir de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es
considerin convenients. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini
assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del
procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

PUNT 15.4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ (NÚM. 889),
ADSCRIT A L'ÀREA DE SECRETARIA – SECRETARIA GENERAL –
REGISTRE GENERAL, VACANT A L’RLT DEL PERSONAL FUNCIONARI,
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS (CONV. 13-2017)
FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64, de data 5
d'abril de 2016, hi consta vacant un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva de
gestió (núm. 889), adscrit a l’Àrea de Secretaria – Secretaria General –
Registre General, la provisió del qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits
entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de
les situacions administratives que permetin la participació en concursos de
provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el
Reglament general de provisió i en les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 2 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el corresponent
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 435.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball
que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més
adequat per exercir les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant
l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones aspirants, tal com disposa
l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
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RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art.
114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i Assumptes Generals, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de sotmetre a
informació pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau,
al·legacions. En termes similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions,
aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent
diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera
d’aquesta Diputació del lloc de treball vacant a l’RLT del personal funcionari
que a continuació s’indica:
Lloc de treball: auxiliar administratiu/iva de gestió
Núm. lloc: 889 (complement de destí 18 i 33 punts a efectes de
complement específic)
Adscripció: Àrea de Secretaria – Secretaria General – Registre
General
2. Iniciar la convocatòria 13-2017 per a la provisió del lloc de treball esmentat,
mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta
Diputació. La descripció i el contingut del lloc de referència es troben
especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació perquè
instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies,
a partir de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es
considerin convenients. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini
assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del
procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

53

PUNT 15.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA (NÚM. L508031),
ADSCRIT A L'ÀREA DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI –
CONSERVACIÓ, VACANT A L’RLT DEL PERSONAL LABORAL,
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS (CONV. 15-2017)
FETS
A la relació de llocs de treball del personal laboral de la Diputació de Tarragona
corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64, de data 5 d'abril de
2016, hi consta vacant un lloc de treball de tècnic/a auxiliar especialista (núm.
L508031), adscrit a l’Àrea de Servei d’Assistència al Territori – Conservació, la
provisió del qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits entre personal laboral
d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de
les situacions administratives que permetin la participació en concursos de
provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el
Reglament general de provisió i en les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 2 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el corresponent
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 437.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball
que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més
adequat per exercir les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant
l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones aspirants, tal com disposa
l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art.
114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i Assumptes Generals, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de sotmetre a
informació pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau,
al·legacions. En termes similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions,
aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent
diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits entre personal laboral d’aquesta Diputació
del lloc de treball vacant a l’RLT del personal laboral que a continuació s’indica:
Lloc de treball: tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508031 (complement de lloc 20 i 40 punts a efectes de
complement personal)
Adscripció: Àrea de Servei d’Assistència al Territori – Conservació

2. Iniciar la convocatòria 15-2017 per a la provisió del lloc de treball esmentat,
mitjançant concurs de mèrits entre personal laborald’aquesta Diputació. La
descripció i el contingut del lloc de referència es troben especificats en les
bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació perquè
instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies,
a partir de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es
considerin convenients. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini
assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del
procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

PUNT 15.6.- PROPOSTA D’INICIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA
SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX D’AUXILIAR
TÈCNIC/A (NÚM. L515010), ADSCRITA A L'ÀREA DE RECURSOS HUMANS
– PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ – SELECCIÓ I PROVISIÓ, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA (CONV. 16/044)
1. EXPOSICIÓ DE FETS
1.1. A la plantilla de personal laboral d’aquesta Diputació hi ha vacant una
plaça d’auxiliar tècnic/a, grup C2L, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació – Planificació i Organització – Selecció i Provisió
(núm. de plaça L515010).
1.2. Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2016,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 86, de 5 de
maig de 2016, i reservada al torn de promoció interna.
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1.3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
1.4. En data 14 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
583.iscalització de fiscalització limitada èvia, número 576.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant,
RPEL), el procés de selecció es regeix per les bases aprovades i que són de
compliment obligatori per part de l’Administració, dels tribunals que han de
qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2.2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de
les proves per a la selecció del personal és competència del President de la
Diputació de Tarragona. No obstant, per decret de la presidència de 16 de juliol
de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b) de la LBRL en relació
amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió
corporativa, es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de
la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les
proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables (punt
2 de l’article 34 de la LBRL).
2.3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar
amb la convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província
conjuntament amb les bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2.4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir
els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció,
mitjançant el procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una
plaça d’auxiliar tècnic/a, grup C2L, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació – Planificació i Organització – Selecció i Provisió
(núm. de plaça L515010).
Segon. Iniciar la convocatòria (16/044) de l’esmentat concurs oposició,
mitjançant torn promoció interna.
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Tercer. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la selecció d’aquestes places
de personal laboral.
Règim de Recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l’endemà d'aquesta publicació, 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 d'aquesta publicació, davant del
President de la Diputació.

PUNT 15.7.- PROPOSTA D’INICIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA
SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX D’AUXILIAR
TÈCNIC/A (NÚM. L515011), ADSCRITA A L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS
I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ – RELACIONS LABORALS I
ADMINISTRACIÓ DE RH, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN
PROMOCIÓ INTERNA (CONV. 16/045)
1. EXPOSICIÓ DE FETS
1.1. A la plantilla de personal laboral d’aquesta Diputació hi ha vacant una
plaça d’auxiliar tècnic/a, grup C2L, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació – Relacions Laborals i Administració de RH
(núm. de plaça L515011).
1.2. Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2016,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 86, de 5 de
maig de 2016, i reservada al torn de promoció interna.
1.3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
1.4. En data 14 de març de 2017 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 582.isc
alització limitada prèvia, número 576.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant,
RPEL), el procés de selecció es regeix per les bases aprovades i que són de
compliment obligatori per part de l’Administració, dels tribunals que han de
qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2.2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de
les proves per a la selecció del personal és competència del President de la

57

Diputació de Tarragona. No obstant, per decret de la presidència de 16 de juliol
de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b) de la LBRL en relació
amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió
corporativa, es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de
la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les
proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables (punt
2 de l’article 34 de la LBRL).
2.3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar
amb la convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província
conjuntament amb les bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2.4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir
els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció,
mitjançant el procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una
plaça d’auxiliar tècnic/a, grup C2L, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació – Relacions Laborals i Administració de RH
(núm. de plaça L515011).
Segon. Iniciar la convocatòria (16/045) de l’esmentat concurs oposició,
mitjançant torn promoció interna.
Tercer. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de
personal laboral.
Règim de Recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l’endemà d'aquesta publicació, 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 d'aquesta publicació, davant del
President de la Diputació.
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PUNT 15.8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'OFERTA
D'OCUPACIÓ D'AQUESTA DIPUTACIÓ PER A L'ANY 2017

PÚBLICA

L’art. 70 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, TREBEP),
determina que les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal
de nou ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública.
L’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals, determina que constitueix l’oferta
pública d’ocupació de cada entitat local les places dotades pressupostàriament
de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal
funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la
provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris. En tot
cas, cal incloure a l’oferta d’ocupació les places ocupades per personal interí i
els llocs de treball de caràcter laboral reservats per a personal permanent i que
estiguin ocupats per personal no permanent.
En relació amb aquesta última precisió, l’art. 10.4 del TREBEP disposa que en
el cas de places vacants ocupades per funcionaris interins s’han d’incloure en
l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu
nomenament i, si no és possible, en la següent, llevat que es decideixi
amortitzar-les.
La jurisprudència de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem,
iniciada amb sentència de 29 de octubre de 2010, que torna a reiterar-se en la
de 28 de novembre de 2012, i aplicada per tribunals menors com el Tribunal
Superior de Justícia d'Aragó en sentència de 10 de febrer de 2012 ordena que
les ofertes públiques d'ocupació de les Administracions públiques han
d'incloure, necessàriament, totes les vacants amb càrrec a les quals s'hagin
nomenat funcionaris interins- quan les circumstàncies del nomenament derivin
de l'art. 10.1 a) del TREBEP- a no ser que se'n decideixi la seva amortització,
sense que a això li afectin les restriccions o prohibicions de les diferents lleis de
pressupostos generals de l'Estat.
Aquesta interpretació era possible perquè fins l'any 2011 les LPGE establien un
percentatge general de taxa de reposició d'efectius indicant a continuació que
dins d'aquest límit l'oferta pública d'ocupació inclouria tots els llocs i places
desenvolupats per personal interí per vacant a no ser que existís reserva de
lloc, estiguessin incursos en processos de provisió o se'n decidís la seva
amortització.
Pel contrari, les LPGE per als anys 2012, 2013 i 2014 estableixen com a criteri
general la prohibició d'incorporació de nou personal, admetent-se
exclusivament que aquesta limitació no afecta a determinats sectors i
administracions on s'estableix una taxa de reposició d'efectius del 10%. En
aquestes LPGE no s'estableix en cap moment l'obligació que dins d'aquest
límits s'incloguin els llocs i places ocupats per personal interí. Aquest
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percentatge es va incrementar amb la LPGE per a l'any 2015 fins a un 50% per
a determinats sectors i administracions.
En el cas de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 es va
fixar un màxim del 100% la taxa de reposició d’efectius per a determinats
sectors i administracions i en un 50% per a la resta de sectors i
administracions.
A data d'avui no s'ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a
l'any 2017 per la qual cosa poden adoptar-se dues postures:
a) Com sigui que l’art. 134.4 de la Constitució Espanyola estableix que si la Llei
de pressupostos no s’aprova abans del primer dia de l’exercici econòmic
corresponent, es consideraran automàticament prorrogats els pressupostos de
l’exercici anterior fins l’aprovació dels nous, podem entendre que també es
prorroguen aquelles previsions contingudes a la LPGE per a l'any 2016 sobre
l'oferta pública d'ocupació.
b) Entendre que la pròrroga només està referida als crèdits i normes de contingut
econòmic contingudes en la LPGE 2016 i per tant no ofertar cap plaça prevista
pel torn lliure en la corresponent plantilla de personal fins a saber les possibles
limitacions que quant a taxa de reposició d'efectius pugui establir la LPGE per a
l'any 2017.

Qui subscriu aquest informe entén que és més prudent la segona interpretació
ja que a hores d'ara desconeixem quines possibles limitacions podrà establir la
nova llei de pressupostos generals de l'Estat quant a la taxa de reposició
d'efectius en relació amb l'oferta pública d'ocupació ja que, per altra banda, des
de la Diputació sempre s'ha fet una interpretació conjunta de la previsió
continguda al TREBEP en relació amb les lleis anuals de pressupostos
generals de l'Estat, aplicant en tot cas les limitacions pressupostàries i de
contenció de la despesa pública quant a la incorporació de places en les
ofertes públiques d'ocupació.
El Tribunal ha fet aquesta mateixa interpretació tant a la STS de 20 de
novembre de 2011 com a la Sentència de data 2 de desembre de 2015 com
sigui que estableix que la Llei de pressupostos generals de l'Estat de cada
exercici és un instrument idoni per a limitar les ofertes públiques d'ocupació
com a mesura de política econòmica.
Per tant, davant l'absència de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2017 en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2017 només
s'ofertaran les places creades i reservades al torn promoció interna o a un
procés de funcionarització, sense perjudici que una vegada es publiqui la Llei
de pressupostos generals de l'Estat s'analitzarà la previsió quant a la taxa de
reposició d'efectius i l'oferta pública d'ocupació per determinar el nombre de
places previstes pel torn lliure que es poden ofertar si escau, per mitjà d'una
ampliació de l'oferta publica d'ocupació del 2017.
La promoció interna ha estat sempre exclosa de la taxa de reposició d'efectius
com sigui que amb ella no es produeix un increment dels efectius i una vegada
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superat el corresponent procés selectiu s'iniciaran els tràmits per a procedir a
una amortització de la plaça de categoria immediatament inferior.
En relació amb la denominada funcionarització també seran objecte de l'oferta
pública d'ocupació i es tindran en compte les previsions de la DT 2a del Text
refós de l'EBEP en el cas de personal laboral que hagi adquirit la condició de fix
abans del dia 12 de maig de 2007, data de l'entrada en vigor de l'EBEP, i l'art.
22.3 de la Llei 30/1984, de 2 de maig, en el cas de personal laboral que hagi
adquirit la condició després de l'entrada en vigor de l'EBEP i el Pla de
racionalització de Recursos Humans ratificat pel Ple de la Diputació de
Tarragona en sessió de data 27 de gener de 2017.
Tot i que algun Tribunal s'ha pronunciat envers la innecessarietat d'incloure en
l'oferta pública d'ocupació de les places reservades al torn promoció interna
(Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia número 407/2016 de
data 15 de febrer de 2016) el cert és que es fonamenta en el literal del Text
refós de l'EBEP. En el nostre cas, el Decret 214/990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals diu de forma
expressa en el seu article 56.3 que s'han de determinar quines places de
personal funcionari i de personal laboral s'han de proveir pel torn promoció
interna.
Així, les places reservades al torn promoció interna que es proposa ofertar per
a l'any 2017 són les següents:
Places de personal funcionari:
- Una plaça de tècnic superior d'administració especial (número 725), grup A,
subgrup A1, vinculada a un lloc de treball de Cap de secció de Regió del
Coneixement i Innovació (número 844) adscrit a Projectes Europeus i Regió del
Coneixement - Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, a proveir per
funcionarització.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 721), grup
A, subgrup A2, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a B (número 840A)
adscrit a Planificació – Planificació i Organització – Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 773), grup
A, subgrup A2, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a de gestió B (número
964) adscrit a Gestió Econòmica i Nòmina – Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació.
- Una plaça de tècnic/a superior d’administració especial (número 774), grup A,
subgrup A1, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a A (número 965) adscrit a
Comunicacions – Infraestructures Informàtiques – Àrea de Coneixement i
Qualitat.

61

- Una plaça de tècnic/a superior d’administració general (número 775), grup A,
subgrup A1, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a de gestió A (número 968)
adscrit a Secretaria General – Àrea de Secretaria.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 776), grup
A, subgrup A2, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a B (número 970) adscrit
a Patrimoni – Àrea de Secretaria.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 778), grup
A, subgrup A2, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a de gestió B (número
973) adscrit a BOP – Unitat Gestora d’Ingressos – Serveis Econòmics – Àrea
Intervenció.
- Una plaça d’administratiu/iva (número 783), grup C, subgrup C1, vinculada a
un lloc de treball d’administratiu/iva (número 976) adscrit a Contractació,
Aprovisionament i Expropiacions – Àrea Serveis Interns.
- Una plaça d’administratiu/iva (número 736), grup C, subgrup C1, vinculada a
un lloc de treball d’administratiu/iva (número 860) adscrit a Unitat Gestora de
Fiscalització – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció, a proveir per
funcionarització.
- Una plaça d’administratiu/iva (número 705), grup C, subgrup C1, vinculada a
un lloc de treball d’administratiu/iva (número 798) adscrit a Unitat Gestora de
Fiscalització – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció, a proveir per
funcionarització.
Places de personal laboral
- Una plaça d’oficial primera (conductor/a) (número L402042), grup C2L,
vinculada a un lloc de treball d’oficial primera (número L402041), adscrit a
Relacions Institucionals i Protocol - Àrea Gabinet de Presidència i Planificació.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana (número L1), grup A2L, vinculada a un lloc de
treball de tècnic/a mitjà/ana (número L1), adscrit a Comunicació – Àrea Gabinet
de Presidència i Planificació.
- Una plaça d’oficial administratiu/iva (número L3), grup C1L, vinculada a un lloc
de treball d’administratiu/iva (número L3), adscrit a Gestió Econòmica i Nòmina
– Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació.
- Una plaça de tècnic/a superior informàtic (número L4), grup A1L, vinculada a
un lloc de treball de tècnic/a superior (número L4), adscrit a Operatives –
Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i Qualitat.
- Una plaça d’oficial administratiu/iva (número L6), grup C1L, vinculada a un lloc
de treball d’administratiu/iva (número L6), adscrit a Unitat Gestora de
Fiscalització – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció.
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- Una plaça d’oficial administratiu/iva (número L7), grup C1L, vinculada a un lloc
de treball d’administratiu/iva (número L7), adscrit a Unitat Gestora de
Fiscalització – Serveis Econòmics – Àrea Intervenció.
- Una plaça d’oficial primera (conductor/a) (número L8), grup C2L, vinculada a
un lloc de treball d’oficial primera conductor (Número L8), adscrit a Serveis
Operatius – Serveis Generals – Àrea Serveis Interns.
- Una plaça d’oficial administratiu/iva (número L9), grup C1L, vinculada a un lloc
de treball d’administratiu/iva (número L9), adscrit a Secretaria Intervenció
Municipal – Àrea SAM.
- Una plaça d’oficial primera (paleta) (número L11), grup C2L, vinculada a un
lloc de treball d’oficial primera (número L11), adscrit a Brigada Comarques Nord
– Conservació – Àrea SAT.
- Una plaça d’oficial primera (paleta) (número L12), grup C2L, vinculada a un
lloc de treball d’oficial primera (número L12), adscrit a Brigada Comarques Nord
– Conservació – Àrea SAT.
- Una plaça d’oficial primera (paleta) (número L13), grup C2L, vinculada a un
lloc de treball d’oficial primera (número L13), adscrit a Brigada Comarques
Centre – Conservació – Àrea SAT.
- Una plaça d’educador/a d’educació especial (número L15), grup C1L,
vinculada a un lloc de treball d’educador/a (número L15), adscrit a CPEE Sant
Rafael – Àrea SAC.
- Una plaça d’educador/a d’educació especial (número L16), grup C1L,
vinculada a un lloc de treball d’educador/a (número L16), adscrit a CPEE Sant
Rafael – Àrea SAC.
- Una plaça d’educador/a d’educació especial (número L17), grup C1L,
vinculada a un lloc de treball d’educador/a (número L17), adscrit a CPEE Sant
Rafael – Àrea SAC.
- Una plaça de tècnic/a superior (número L23), grup A1L, vinculada a un lloc de
treball Director/a tècnic/a d’organisme autònom patronat de turisme (número
L23), adscrit a OA Patronat de Turisme.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana (número L24), grup A2L, vinculada a un lloc
de treball de tècnic/a mitjà/ana (número L24), adscrit a Promoció – Turisme
Costa Daurada – OA Patronat de Turisme.
- Una plaça de tècnic/a mitjà/ana (número L25), grup A2L, vinculada a un lloc
de treball de tècnic/a mitjà/ana (número L25), adscrit a Promoció – Turisme
Terres de l’Ebre – OA Patronat de Turisme.

63

- Una plaça d’administratiu/iva (número BF244), grup C1, vinculada a un lloc de
treball d’administratiu/iva de gestió (número BF244), adscrit a OA BASE Gestió
d’Ingressos.
- Una plaça d’administratiu/iva (número BF247), grup C1, vinculada a un lloc de
treball d’administratiu/iva de gestió (número BF247), adscrit a OA BASE Gestió
d’Ingressos.
- Una plaça de tècnic/a superior (número BF243), grup A1, vinculada a un lloc
de treball de tècnic/a superior cap de departament (número BF243), adscrit a
Gestió Tributària – OA BASE Gestió d’Ingressos.
- Una plaça d’administratiu/iva (número BF240), grup C1, vinculada a un lloc de
treball d’administratiu/va de gestió (número BF240), adscrit a Contractació i
Compres – OA BASE Gestió d’Ingressos
L’article 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que correspon al president de la corporació aprovar l’oferta
pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i amb la plantilla que han estat
aprovats pel Ple.
A la Diputació de Tarragona s’ha delegat aquesta competència a la Junta de
govern.
La representació de la corporació ha tramés als representants de la Mesa
General de Negociació l'esborrany de la proposta corresponent a l'oferta
pública d'ocupació de l'any 2017.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable.
Per tot això, S'ACORDA:
1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de la Diputació de Tarragona per a l’any
2017, que comprèn les places vacants reservades al torn promoció interna la
selecció de les quals es preveu portar a terme en el termini improrrogable de
tres anys, agrupades en els dos annexos següents:

ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA
SERVEIS CENTRALS
Plaça: Tècnic/a superior d’administració especial (número 725)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica
superior
Adscripció: Projectes Europeus i Regió del Coneixement – Àrea Gabinet de
Presidència i Planificació
Grup A, subgrup A1
Nombre de vacants: 1

64

Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna (funcionarització)
Plaça: Tècnic/a superior d'administració especial (número 774)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica
superior
Adscripció: Comunicacions – Infraestructures Informàtiques – Àrea de
Coneixement i Qualitat
Grup A, subgrup A1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: Tècnic/a superior d'administració general (número 775)
Classificació: Escala d’administració general, subescala tècnica, classe tècnica
superior.
Adscripció: Secretaria General – Àrea Secretaria
Grup A, subgrup A1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 721)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica
diplomada
Adscripció: Planificació – Planificació i Organització – Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
Grup A, subgrup A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 773)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica
diplomada
Adscripció: Gestió Econòmica i Nòmina – Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació
Grup A, subgrup A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 776)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica
diplomada
Adscripció: Patrimoni – Àrea Secretaria
Grup A, subgrup A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
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Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 778)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica
diplomada
Adscripció: BOP – Unitat Gestora d’Ingressos – Serveis Econòmics – Àrea
Intervenció
Grup A, subgrup A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: administratiu/iva (número 783)
Classificació: Escala d’administració general, subescala administrativa
Adscripció: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions – Àrea Serveis
Interns
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: promoció interna
Plaça: administratiu/iva (números 736 i 705)
Classificació: Escala d’administració general, subescala administrativa
Adscripció: Unitat Gestora de Fiscalització – Serveis Econòmics – Àrea
Intervenció
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: promoció interna (funcionarització)
ANNEX 2: PERSONAL LABORAL FIX

SERVEIS CENTRALS
Denominació de la plaça: Tècnic/a superior informàtic (número L4)
Adscripció: Operatives – Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i
Qualitat
Grup: A1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/ana (número L1)
Adscripció: Comunicació – Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Grup: A2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial administratiu/iva (número L3)
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Adscripció: Gestió Econòmica i Nòmina – Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació
Grup: C1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial administratiu/iva (números L6 i L7)
Adscripció: Unitat Gestora de Fiscalització – Serveis Econòmics – Àrea
Intervenció
Grup: C1L
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial administratiu/iva (número L9)
Adscripció: Secretaria Intervenció Municipal – Àrea SAM
Grup: C1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial primera (conductor/a) (número L402042)
Adscripció: Relacions Institucionals i Protocol – Àrea Gabinet de Presidència i
Planificació
Grup: C2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial primera (conductor/a) (número L8)
Adscripció: Serveis Operatius – Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Grup: C2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial primera (paleta) (números L11 i L12)
Adscripció: Brigada Comarques Nord – Conservació – Àrea SAT
Grup: C2L
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Oficial primera (paleta) (número L13)
Adscripció: Brigada Comarques Centre – Conservació – Àrea SAT
Grup: C2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
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COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL SANT RAFAEL
Denominació de la plaça: Educador/a d’educació especial (números L15, L16 i
L17)
Adscripció: CPEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà
Grup: C1L
Nombre de vacants: 3
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME
Denominació de la plaça: Tècnic/a superior (número L23)
Adscripció: OA Patronat de Turisme
Grup: A1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/ana (número L24)
Adscripció: Promoció – Turisme Costa Daurada – OA Patronat de Turisme
Grup: A2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/ana (número L25)
Adscripció: Promoció – Turisme Terres de l’Ebre – OA Patronat de Turisme
Grup: A2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
ORGANISME AUTÒNOM BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS
Denominació de la plaça: Tècnic/a superior (número BF243)
Adscripció: Gestió Tributària
Grup: A1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Administratiu/iva (número BF244 i BF247)
Adscripció: OA BASE Gestió d’Ingressos
Grup: C1
Nombre de vacants: 2
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna

68

Denominació de la plaça: Administratiu/iva (número BF240)
Adscripció: Contractació i Compres
Grup: C1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna

2. Publicar l’esmentada oferta en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Trametre còpia de l’oferta d’ocupació pública a la Direcció General
d’Administració local de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració general
de l’Estat.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l’endemà de la publicació, 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 publicació, davant del President
de la Diputació.

PUNT 15.9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES OFERTES PÚBLIQUES
D'OCUPACIÓ D'AQUESTA DIPUTACIÓ CORRESPONENTS A L'ANY 2015 I
2016
Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 30 d’abril
de 2015, va aprovar l’oferta pública d’ocupació de la Diputació de Tarragona
per a l’exercici 2015 que inclou les places vacants tant de personal funcionari
com de personal laboral, la qual fou ampliada per acords de la Junta de Govern
de data 19 de juny de 2015 i de 23 d’octubre de 2015.
Així mateix, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de
data 22 d’abril de 2016, va aprovar l’oferta pública d’ocupació de la Diputació
de Tarragona per a l’exercici 2016 que inclou les places vacants tant de
personal funcionari com de personal laboral, la qual fou ampliada per acord de
la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2016.
Des de l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2015 s’han
produït diverses modificacions a l’estructura organitzativa de la corporació que
ha comportat, entre d’altres, canvis en les denominacions de les àrees i unitats,
creació d’unitats noves, etc. Així mateix, durant aquest temps també s’ha
produït diversos canvis quant a l’adscripció i la denominació de diverses places.
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Aquestes modificacions poden afectar les ofertes públiques aprovades per als
exercicis 2015 i 2016 pel que respecta a l’adscripció i denominació de diverses
places ofertades, motiu pel qual és necessari modificar aquestes ofertes
públiques d’ocupació en el sentit d’adequar-les a les diferents modificacions
que s’han produït a la plantilla i a la relació de llocs de treball.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’art. 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’oferta
pública d’ocupació aprovada pot ser modificada durant la seva vigència per a
l’exclusió o inclusió de vacants.
En aquest cas no es tracta d’incorporar o excloure vacants si no de reflectir en
les ofertes públiques d’ocupació aquestes modificacions produïdes en la
plantilla i relació de llocs de treball.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Modificar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2015 en el
sentit d'adequar-la a les diferents modificacions de la plantilla i la relació de
llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms i
que queda redactada respecte de les següents places de la següent manera:
Plaça (número 254)
On diu: Adscripció: Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori – Àrea
Servei d’Assistència Municipal
Ha de dir: Adscripció: Medi Ambient – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori – Àrea Servei d’Assistència Municipal
Plaça (número 143)
On diu: Adscripció: Unitat de Planificació i Organització – Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Promoció Econòmica
Ha de dir: Adscripció: Planificació i Organització – Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació
Plaça (número 715)
On diu: Adscripció: Unitat Servei de Tresoreria – Àrea de Tresoreria
Ha de dir: Adscripció: Unitat de Planificació i Gestió Financera – Servei de
Tresoreria – Àrea Tresoreria
Plaça (número 681)
On diu: Adscripció: Unitat d’Actuacions Integrals al Territori – Àrea Servei
d’Assistència Municipal
Ha de dir: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació – Àrea Servei
d’Assistència Municipal
Plaça (número 690)
On diu: Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial
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Ha de dir: Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit jurídic)
Plaça (número 105)
On diu: Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial
Adscripció: Unitat d’Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i Qualitat
Ha de dir: Plaça: Tècnic/a mitjà/ana en informàtica
Adscripció: Operatives – Aplicacions Informàtiques – Àrea de Coneixement i
Qualitat
Plaça (número L304028)
On diu: Adscripció: Planificació i Organització – Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Promoció Econòmica
Ha de dir: Adscripció: Planificació – Planificació i Organització – Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
Plaça (número L303020)
On diu: Adscripció: Sistema de Gestió – Aplicacions Informàtiques – Àrea de
Coneixement i Qualitat
Ha de dir: Adscripció: Operatives – Aplicacions Informàtiques – Àrea de
Coneixement i Qualitat
Plaça (número L401012)
On diu: Adscripció: Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei
d’Assistència al Territori
Ha de dir: Adscripció: Brigada Comarques Centre – Conservació – Àrea Servei
d’Assistència al Territori
Plaça (número L303053)
On diu: Adscripció: Unitat d’Entorn Web – Aplicacions Informàtiques – Àrea de
Coneixement i Qualitat
Ha de dir: Adscripció: Comunicació – Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Plaça (número L209036)
On diu: Adscripció: Unitat de Relacions Institucionals i Protocol – Àrea Gabinet
de Presidència i Planificació
Ha de dir: Adscripció: Comunicació – Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
Segon.- Modificar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016 en el
sentit d'adequar-la a les diferents modificacions de la plantilla i la relació de
llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms i
que queda redactada respecte de la següent plaça de la següent manera:
Plaça (número 642)
On diu: Adscripció: Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Ha de dir: Adscripció: Relacions Institucionals i Protocol – Àrea Gabinet de
Presidència i Planificació
Tercer.- Publicar aquestes modificacions de les ofertes públiques d’ocupació
corresponents a l’any 2015 i 2016 en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Quart.- Trametre còpia de les modificacions d’aquestes ofertes públiques
d’ocupació a la Direcció general de l’administració local de la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració general de l’Estat.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l’endemà de la publicació, 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 publicació, davant del President
de la Diputació.

PUNT 15.10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA 5A EDICIÓ DELS PREMIS EMPRÈN
EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona organitza la 5a. edició dels Premis Emprèn per
fomentar l’esperit emprenedor i incentivar la presa de mesures que
contribueixin a l’aparició de noves iniciatives empresarials, així com reconèixer
la consolidació empresarial, donant suport a les persones emprenedores del
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En aquesta 5a. edició, es continua donant impuls especialment a
l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les
persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la Diputació de Tarragona ha
identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla Estratègic 2015-2019.
Els Premis, en línia amb l’estratègia RIS3CAT, persegueixen impulsar una
economia territorial basada en el coneixement, que s’ajusti millor als potencials
d’innovació i afavorir iniciatives que formin part d’un territori competitiu avançat i
amb un potencial d’ocupabilitat de referència.
En el pressupost 2017 de Polítiques Actives d’Ocupació hi ha el projecte 5a
edició dels Premis Emprèn (2017.840.13) amb la següent dotació
pressupostària:
 8040/241/48100 Accions suport emprenedoria: 35.000,00 euros
 8040/241/22606 Organització actes i cursos: 43.000,00 euros
Els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria, com a màxim, seran els
següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/48100 Accions
suport emprenedoria:
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CATEGORIA
Turisme, cultura i
experiències
Salut i esport
Tecnologia i innovació

PREMI
5.000,00 €

RECONEIXEMENT
1.000 €

RECONEIXEMENT
1.000 €

5.000,00 €
5.000,00 €

1.000 €
1.000 €

1.000 €
1.000 €

Eficiència energètica i
sostenibilitat
Economia social

5.000,00 €

1.000 €

1.000 €

5.000,00 €

1.000 €

1.000 €

FONAMENTS DE DRET:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017
Normativa general aplicable: LGP, LRJPAC, LRJPCat i TRLRHL
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
premis per part de la Diputació de Tarragona - Àrea de Recursos Humans I
Polítiques Actives d’Ocupació durant l’any 2017 següent:
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE LA 5A EDICIÓ DELS PREMIS
EMPRÈN DIPTA.CAT
La concessió dels premis de la 5ª edició dels Premis Emprèn dipta.cat,
organitzats per la Diputació de Tarragona es regeix per les disposicions que
s’inclouen en l’acord de convocatòria, atesa la seva especificitat i singularitat.
- Objecte i finalitat de la concessió dels premis
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió en règim de
concurrència competitiva de la 5a edició dels Premis Emprèn.
Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol continuar reforçant el
foment de l’esperit emprenedor, l’estímul a la presa de mesures que
contribueixen a l’aparició de noves iniciatives i generació d’ocupació de qualitat
al territori.
En aquesta edició, novament, els guardons pretenen incentivar especialment
l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les
persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la Diputació de Tarragona ha
identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla Estratègic 2015-2019.
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Els Premis, en línia amb l’estratègia RIS3CAT, persegueixen impulsar una
economia territorial basada en el coneixement, que s'ajusti millor als potencials
d'innovació i afavorir iniciatives que formin part d’ un territori competitiu avançat
i amb un potencial d’ocupabilitat de referència.
-

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:

Aplicació pressupostària: 8040/241/48100. Accions de suport a l’emprenedoria:
35.000,00 euros.
-

Principis informadors del procediment de concessió

El procediment per a la concessió dels premis objecte de regulació d’aquesta
convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
- Premis i dotacions
La Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim, els premis i
reconeixements següents:
CATEGORIA
Turisme, cultura i experiències
Salut i esport
Tecnologia i innovació
Eficiència energètica i sostenibilitat
Economia social

PREMI
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

RECONEIXEMENT RECONEIXEMENT
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €

Tant els projectes guanyadors com els que obtinguin reconeixement rebran
assessorament tècnic durant un any per part de la Diputació de Tarragona i/o
les seves entitats col·laboradores.
Només es pot participar en una de les categories de premis establertes, la qual
s’ha d’indicar en el moment de presentar la sol·licitud.
Els premis es lliuren a la persona titular o responsable del projecte que consti
en la sol·licitud de participació. En el cas que l’empresa ja estigui constituïda en
el moment de presentar la sol·licitud, el pagament del premi es farà directament
a l’empresa. Els premis resten subjectes a la retenció establerta a la normativa
fiscal vigent aplicable.
- Persones beneficiàries:
El concurs està adreçat a les persones emprenedores majors d’edat del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que posin en marxa un projecte
empresarial.
S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva, amb el benentès que cada
persona o equip només pot concursar amb un projecte.
Queden excloses les entitats sense ànim de lucre.
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- Requisits per a participar en el concurs:
Les persones participants han de complir els requisits generals i els específics
de cada categoria que es detallen a continuació.
Requisits generals:
a) Àmbit territorial. El concurs està limitat als projectes empresarials que
tinguin seu social i s’hagin de desenvolupar a les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Es tindrà en compte l’adreça que figuri
al formulari-resum.
b) Inici de l’activitat. En el cas de projectes empresarials que ja estiguin en
marxa, la participació al concurs quedarà limitada als que l’hagin iniciat la
seva activitat entre la data de la finalització de presentació de sol·licituds
dels Premis de l’any anterior i el 31 de desembre de l’any de la convocatòria
en curs. Aquesta data s’haurà d’acreditar mitjançat el model 036/037.
c) És incompatible la condició de participant en el concurs per a totes aquelles
persones relacionades de forma institucional i/o contractual amb la institució
convocant i/o amb el jurat; i pels guanyadors/es d’un premi o un
reconeixement amb dotació econòmica d’anteriors edicions dels premis
Emprèn en Femení o dels Premis Emprèn.
d) Sens perjudici dels requisits establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries no
poden ser deutores per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Requisits específics dels projectes empresarials:
a) Premi “Turisme, cultura i experiències”. Desenvolupament d’ activitats en els
camps de la promoció o producció de serveis o productes vinculats als
àmbits del turisme i la cultura. També que contribueixin a que l’activitat
turística aconsegueixi els estàndards de innovació, qualitat i eficiència
necessaris per garantir el desenvolupament sostenible en el sector.
b) Premi “Salut i esport”. Promoció o producció de serveis o productes
vinculats als àmbits del foment i la millora de la salut i l’activitat esportiva.
c) Premi “Tecnologia i innovació”. Implementació d’innovacions amb criteris de
R+D+I amb valor afegit.
d) Premi “Eficiència energètica i sostenibilitat”. Reducció de consum de
recursos energètics, estalvi de la despesa, es millori la qualitat de vida de
les persones, es contamini menys, es prolongui la vida dels recursos
utilitzats o es contribueixi a millorar els conflictes socials.
e) Premi “Economia Social”. Promoció del cooperativisme, el respecte pel medi
ambient i el benestar social de la comunitat.
- Sol·licituds de participació en el concurs:
La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la
que s’indica a continuació. Els formularis normalitzats es poden trobar a la seu
electrònica Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat:
a) Sol·licitud segons el model normalitzat, signada per totes les
persones que formen part de l’equip promotor.
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b) Còpia compulsada del document identificatiu vigent (DNI, passaport,
etc.) de totes les persones que participen en el projecte.
c) Curriculum vitae de la persona o grup de persones promotores del
projecte empresarial.
d) Informe de vida laboral de totes les persones participants al projecte,
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat.
e) Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran
d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de la documentació següent:
1) Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037).
2) Escriptures de constitució de l’empresa, si s’escau.
3) Llicència d’activitats municipal, si pertoca.
f) Resum del projecte segons el model normalitzat.
g) Enregistrament audiovisual (formats: wmv, mpg, avi, mov) d’una
presentació del projecte empresarial o de l’empresa constituïda amb una
durada màxima de 2 minuts, amb possibilitat de visualització en
plataforma Windows.
h) Un pla d’empresa que desenvolupi tots els aspectes de l’activitat
econòmica projectada. El pla d’empresa, a part de presentar-se en
paper, també s’ha de lliurar en suport informàtic (CD o memòria USB). El
contingut serà el següent:
1) Resum del projecte empresarial. Aquest resum ha d’incloure la
descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se
seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als
avantatges competitius que té el producte/servei, així com als riscos que
pot comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar informació rellevant
sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.
2) Presentació de la persona emprenedora o de l’equip de persones
emprenedores. Detallar aspectes com l’edat, la formació, l’experiència
professional en el sector de l’empresa, etc. Cal explicar les motivacions
principals que han donat origen al projecte empresarial. Curriculum vitae
de la persona emprenedora o de l’equip d’emprenedores. Qualsevol altra
informació que es cregui oportuna per a la valoració del projecte.
3) Pla de màrqueting. Descriure les característiques més importants del
producte/servei i definir la necessitat o necessitats que cobrirà, així com
l’entorn general i el mercat on l’empresa mantindrà l’activitat principal,
així com la clientela potencial i la competència. Detallar des del punt de
vista comercial, quin producte/servei es vol vendre, com es donarà a
conèixer, com es farà arribar i a quin preu es vendrà. Indicar l’estratègia
general de màrqueting que es pretén seguir (combinació de les
polítiques de producte, de comunicació, de distribució, de preu i de
serveis complementaris).
4) Pla de producció. Concretar els aspectes relacionats amb el procés
de producció. Descriure els recursos necessaris (locals i instal·lacions,
equips tècnics, mitjans humans, matèries primeres, etc.) per dur a terme
l’activitat de l’empresa, així com la política d’aprovisionament.
Determinar el cost del producte/servei. Indicar la tecnologia aplicada, la
gestió de la qualitat, les mesures de protecció en el treball i les qüestions
mediambientals, en el cas que sigui necessari.
5) Pla d’organització. Incloure l’estructura organitzativa i la planificació
de recursos humans.
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6) Pla juridicofiscal. Especificar la forma jurídica que tindrà el projecte
empresarial, així com tots aquells aspectes legals relatius a la seva
constitució i a la seva activitat diària.
7) Pla economicofinancer. Recollir els aspectes economicofinancers del
projecte empresarial. Concretar el pla d’inversions inicials, el pla de
finançament, l’avaluació del projecte, la previsió de tresoreria i del
compte de resultats i l’elaboració del balanç de situació.
Totes les sol·licituds es poden presentar a les oficines del registre general de la
Diputació de Tarragona (passeig de Sant Antoni, 100, de Tarragona, Edifici
Síntesi, C/Pere Martell, 2, 43002, Tarragona o carrer Montcada, 32, de
Tortosa), en horari de 09.00h a 14.00h. També per qualsevol altre mitjà
establert a la normativa vigent.
La documentació que s’adjunti a la sol·licitud amb caràcter preceptiu forma part
de l’expedient de convocatòria, amb la qual cosa la Diputació n’és la propietària
a tots els efectes des del moment de la seva recepció, sense que sigui possible
reclamar-ne la devolució per cap motiu.
Qualsevol comunicació per part de la Diputació per al requeriment de la
documentació necessària per a la participació en els premis que no s’hagi
adjuntat a la sol·licitud, es fa mitjançant un missatge electrònic a l’adreça que
figuri a la sol·licitud, i es concedeix un termini màxim de 10 dies hàbils per
presentar-la. Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el
termini legalment establert s’entén que desisteixen de la seva petició de
participant.
- Termini de presentació de sol·licituds:
Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona fins al 30 de juny de 2017.
- Criteris de valoració de les sol·licituds:
Es tenen en compte els següents criteris generals i específics de valoració de
les sol·licituds:
Criteris generals (màxim 220 punts)
a) Grau de definició i maduració (màxim 10 punts)
En aquest apartat es valoren els projectes globalment, entesos com a plans
d’empresa estructurats en les parts establertes segons els estàndards (pla
de gerència, pla de producció, pla de recursos humans, pla de màrqueting,
pla economicofinancer, pla juridicofiscal, etc). Es valora de forma positiva
que hi constin tots els apartats, ben estructurats i amb les dades que
s’escauen en cada cas.
b) Presentació formal del projecte (màxim 10 punts)
Es valorarà una edició impresa i un enregistrament audiovisual de qualitat.
c) Viabilitat tècnica, comercial, organitzava i econòmicafinancera (màxim 40
punts)
1) Viabilitat tècnica (màxim 10 punts).
Es valora la condició que fa possible el funcionament del sistema,
projecte o idea, atenent a les seves característiques tecnològiques i a les
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d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)

lleis de la natura involucrades. S’avalua si és possible portar-lo a terme
satisfactòriament i en condicions de seguretat amb la tecnologia
disponible, verificant factors diversos com la resistència estructural, la
durabilitat, l’operativitat, les implicacions energètiques, els mecanismes
de control, etc., segons el camp de què es tracti.
2) Viabilitat comercial (màxim 10 punts).
Es valora el pla de màrqueting o comercial i la idea d’acord amb el
màrqueting mixt (producte, preu, comunicació, distribució).
3) Viabilitat organitzativa (màxim 10 punts).
Es valora el pla organitzatiu o de recursos humans, l’estructura pensada
per a l’empresa, els llocs de treball, etc.
4) Viabilitat econòmica i financera (màxim 10 punts).
Es valora el pla economicofinancer (pèrdues i guanys, balanços, compte
de tresoreria, inventaris...). Es valora de forma positiva que el compte de
pèrdues i guanys aporti uns resultats positius, que els balanços
presentin un fons de maniobra positiu i que el compte de tresoreria surti
adequat.
Expectatives de rendibilitat i potencial de negoci (màxim 10 punts)
Es valora el fet que la idea del projecte aporti uns guanys i un valor afegit
als diners invertits. Concretament, s’analitzen les ràtios i/o els criteris de
viabilitat econòmica emprats (VAN, TIR, fluxos nets de caixa...). Es valora
de forma positiva que els mètodes emprats donin un projecte viable.
Generació de llocs de treball (màxim 35 punts)
Es valora la creació de llocs de treball que generi el projecte empresarial:
1) Autoocupació:............................................................5 punts
2) 1 lloc de treball:........................................................10 punts
3) 2 llocs de treball:......................................................20 punts
4) 3 llocs de treball o més:...........................................30 punts
Sinergies amb altres activitats econòmiques (màxim 10 punts)
En aquest criteri es valora el fet que el projecte impliqui la creació i
generació de xarxes i aliances amb altres negocis o activitats econòmiques.
Existència d’un pla d’igualtat o de mesures encaminades a conciliar els
aspectes personals i familiars amb el treball (màxim 20 punts)
Desenvolupament en zones rurals (màxim 20 punts)
1) Poblacions fins a 1.000 habitants ...........................20 punts
2) Poblacions de 1.001 a 2.000 habitants...................10 punts
Aplicació de criteris de seguretat a l’empresa i sistemes de control de
qualitat, no obligats per llei (màxim 10 punts)
1) Sistema de control de qualitat (ISO o altres) ............5 punts
2) Prevenció de riscos laborals.....................................5 punts
Tipus de forma societària, incentivant l’economia social (màxim 10 punts)
S’analitza el tipus de societat que s’hagi escollit per a iniciar o desenvolupar
l’activitat empresarial i es dóna major puntuació a les formes societàries que
afavoreixin l’economia social, com les societats cooperatives i les societats
laborals.
Aplicació dels criteris de responsabilitat social corporativa (màxim 10 punts)
Es valora tot tipus d’actuació que signifiqui una contribució activa i voluntària
de l’activitat econòmica presentada a concurs en la gestió ètica i
responsable del projecte per a aconseguir millores en l’àmbit social,
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econòmic i ambiental en el territori on s’estableixi la nova activitat
empresarial, més enllà del que estableix la legislació vigent.
l) Ús de les noves tecnologies (màxim 10 punts)
Es valora que el projecte impliqui l’ús de les TIC (internet, xarxes socials,
etc.).
m) Edat de l’equip emprenedor (màxim 10 punts) Es valora que, a la finalització
del termini de presentació de la sol·licitud, les persones que formen part de
l’equip emprenedor tinguin entre 18 i 35 anys, ambdós inclosos.
n) Perfil i idoneïtat de l’equip emprenedor (màxim 15 punts)
Es valora la potencialitat de l’equip promotor d’acord amb la seva formació i
adequació al projecte empresarial i la complementarietat de l’equip en
relació al mateix.
Criteris específics (màxim 60 punts)
A més dels criteris generals, es tenen en compte els següents criteris
específics de cada una de les categories dels premis:
a) Categoria Turisme, cultura i experiències (màxim 60 punts)
Promoció de la destinació turística i cultural i integració de la mateixa en el
projecte:.............................................................................................20 punts
Afavoriment de la implicació social i ambiental del projecte:........... .20 punts
Aplicació de criteris de creativitat del projecte: .................................10 punts
Desenvolupament del model turisme familiar en el projecte.............10 punts
b) Categoria “Salut i esport” (màxim 60 punts)
Han
d’estar
emmarcats
preferentment
amb
l’estratègia
RIS3CAT............................................................................................20 punts
Aplicació de criteris d’innovació tecnològica......................................20 punts
Promoció i millora de salut, hàbits de vida saludable i activitat
esportiva............................................................................................20 punts
c) Categoria “Tecnologia i innovació” (màxim 60 punts)
Definició del projecte
R+D+i............................................................................................20 punts
Creació de productes i/o serveis tecnològicament avançats i de major
valor afegit:............................................................................................20
punts
Benefici del servei i/o producte a nivell econòmic i social............20 punts
d) Categoria “Eficiència energètica i sostenibilitat” (màxim 60 punts)
Gestió eficaç els recursos i en especial de l’energia..........................20 punts
Aplicació de mesures d’eficiència energètica innovadores................20 punts
Impacte en el territori de les mesures implantades a nivell econòmic i social,
............................................................................................................20 punts
e) Categoria “Economia Social” (màxim 60 punts)
Proposició de solucions innovadores als reptes socials actuals........20 punts
Contribució a la qualitat de vida i benestar dels ciutadans en cooperació
amb totes les administracions i amb altres agents socials
......................................20 punts
Desenvolupament equilibrat del territori, igualant-lo en oportunitats.20 punts
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-

Instrucció i concessió / Jurat Qualificador

Les sol·licituds presentades s’avaluen per un jurat qualificador integrat per
personalitats vinculades a l’àmbit econòmic de la demarcació i està presidit pel
diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la
Diputació de Tarragona, o la persona en qui delegui.
La composició del Jurat Qualificador és la següent:
a) El/la diputat/ada delegat/ada de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona, o el/la diputat/ada en qui delegui.
b) El/la director/a de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona, o la persona en qui delegui.
c) Un/a representant de la Confederació d’Empresaris de la Província de
Tarragona (CEPTA).
d) Un/a representant de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
e) Un/a representant de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
(AECEbre).
f) Un/a representant d’ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa,
adscrita al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
g) Un/a representant del Voluntariat Senior d’Assessorament Empresarial
(SECOT)
h) Un/a representant de la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i
Virgili (URV)
En cas que es consideri necessari, el President del Jurat Qualificador pot
designar dos representants de reconegut prestigi del món empresarial.
Les persones membres del Jurat Qualificador es designen per la Presidència, a
proposta de les diferents entitats.
Els projectes que obtinguin la millor puntuació de cada categoria poden ser
citats pel Jurat Qualificador per a l’exposició presencial del seu projecte, la qual
ha de versar sobre el contingut del pla d’empresa o la memòria presentats.
El Jurat Qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes participants,
deliberar i proposar les persones guanyadores del premi, d’acord amb els
criteris establerts en aquesta convocatòria. En cas d’empat en les votacions,
s’ha de tenir en compte el vot de qualitat del President per al desempat. Si
s’escau, pot concedir un màxim de dos reconeixements per a cada categoria.
El Jurat Qualificador té la potestat de canviar la categoria de premis que el
participant ha escollit en l’imprès de sol·licitud, si considera que aquesta nova
categoria és més adient al projecte i, per tant, més beneficiosa per al
concursant.
El Jurat Qualificador pot comptar amb l’assistència tècnica de persones
expertes en les diferents categories del premi, que intervenen amb veu però
sense vot.
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Les funcions de secretaria del Jurat Qualificador són exercides pel personal
adscrit a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la
Diputació de Tarragona que es designi.
Els acords del Jurat Qualificador han de ser adoptats, com a mínim, per la
majoria simple dels seus membres.
Es poden declarar premis deserts si cap proposta resulta prou satisfactòria.
- Obligacions dels projectes guanyadors i els reconeixements:
Sens perjudici de les obligacions establertes en l’article 14 de la Llei 38/2003,
les persones premiades que han rebut un import econòmic, en concepte de
premi o reconeixement han de complir amb els següents compromisos i
obligacions:
a) En el cas que a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud
encara no hagin iniciat l’activitat, estan obligades a constituir l’empresa
abans de finalitzar de l’any de la convocatòria en curs i acreditar-ho
documentalment davant l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona abans del 31 de gener de l’any
següent al de la convocatòria en curs, mitjançant la presentació de la
documentació següent:
1) Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037).
2) “Acta” de constitució de l’empresa, si s’escau.
3) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat
Social actualitzat.
4) Llicència d’activitats municipal, si pertoca.
b) En el cas de produir-se variacions en la forma jurídica, en el nombre de
socis/sòcies o en l’activitat econòmica respecte al projecte premiat, cal
comunicar-ho a la Diputació de Tarragona, que es reserva el dret a resoldre
en funció dels termes d’aquestes.
c) Aquests premis són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts i aportacions
de caràcter públic o privat; en el cas que existeixin, els/les beneficiaris/àries
ho han de comunicar a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona.
- Drets de propietat intel·lectual i industrial:
Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels
respectius projectes empresarials.
Els treballs no es poden utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de
l’autor. No obstant això, aquest consentiment s’entén com a cedit per a les
tasques pròpies de la realització del concurs.
Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen
que les propostes que es presentin siguin originals i que estiguin lliures de
càrregues, gravàmens i drets de tercers i que la cessió assenyalada al paràgraf
anterior no vulnera disposicions normatives ni drets de terceres persones.
Les persones participants mantindran indemne en tot moment la Diputació de
Tarragona davant reclamacions de tercers i seran responsables assumint
íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués
derivar a favor de tercers com a conseqüència d’accions, reclamacions o
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conflictes derivats de l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta
convocatòria
- Graduació per incompliment:
Atès que no hi ha condicions imposades en la concessió d’aquesta subvenció,
no s’estableix cap criteri de graduació per incompliment.
- Obligacions de l’organització:
a) Facilitar la guia per a l’elaboració del pla d’empresa i posar a l’abast dels
participants en el concurs els recursos humans i informatius que s’estimin
oportuns per a la consecució dels objectius del certamen.
b) Preservar la confidencialitat dels projectes presentats. El títol del projecte,
tal com es presenta al document lliurat per participar-hi, serà de domini
públic com a identificador del projecte. L’ús de la informació facilitada estarà
limitat a l’avaluació i el seguiment del projecte.
c) Garantir la publicitat d’aquest concurs. Anunciar-lo a la premsa local i fer-ne
difusió general a tots els ajuntaments i consells comarcals.
- Lliurament dels premis:
El lliurament dels premis es fa en un acte públic, el dia, hora i lloc del qual
s’anuncien oportunament.
- Acceptació de la convocatòria:
El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la
concessió dels premis suposa l’acceptació de l’esmentada convocatòria i de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment:
Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
- Òrgan competent per a la resolució del procediment:
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.
- Termini de resolució i notificació:
6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en
el BOP.
- Mitjà de notificació de les resolucions:
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
- Règim general aplicable:
Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; 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; Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
-

Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució
de la convocatòria:
o Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
o 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.

2. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
3. Aprovar les despeses que comportarà l’organització dels premis per un
import de 43.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
8040/241/22606 Organització d’actes i cursos (A núm. 2017003036)

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 15.11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLANS D’OCUPACIÓ EN
COL·LABORACIÓ AMB ELS 3 PARCS NATURALS DE LA DEMARCACIÓ I EL
PARATGE NATURAL D’INTERÈS NACIONAL DE POBLET, I APROVACIÓ
DELS CORRESPONENTS ACORDS DE COL·LABORACIÓ, EN EL MARC
DEL PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2017
ANTECEDENTS
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació
de Tarragona pel període 2015-2019, consistent en Col·laborar amb l’activitat
econòmica i social local, i amb l’objectiu d’Implementar l’acció social, garantint
recursos destinats a desplegar plans d’ocupació, i crear un marc de
col·laboració explícit amb les administracions i les entitats que tinguin dins de
les seves prioritats l’acció social i ocupacional, la Diputació de Tarragona
mitjançant l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, vol
promoure la realització de plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar
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l’ocupabilitat de les persones aturades de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Els anys 2013, 2014, 2015 i 2016 es van aprovar i executar els Plans de
Foment de l’Ocupació, que va constar de 10 plans d’ocupació comarcals, plans
d’ocupació corporatius i 4 plans d’ocupació dels parcs naturals. Atesa la bona
acollida d’aquesta iniciativa al territori, i amb l’afany de seguir contribuint a la
creació d’ocupació, mitjançant projectes ocupacionals distribuïts pel territori, en
el pressupost 2017 s’ha previst renovar aquest Pla amb la realització de 10
plans d’ocupació comarcals, plans d’ocupació corporatius, 4 plans d’ocupació
dels parcs naturals i plans d’ocupació singulars, destinats a cobrir necessitats
concretes.
Aquest Pla de Foment de l’Ocupació, per a l’anualitat 2017, i en la part que
correspon als Parcs Naturals, preveu actuar als següents espais: Parc Natural
del Delta, Parc Natural del Montsant, Parc Natural dels Ports i Paratge Natural
d’Interès Nacional de Poblet. Així doncs, es realitzaran 4 plans d’ocupació, un
per cada parc, que estaran integrats per 3 persones i tindran una durada de 6
mesos.
L’objectiu únic d’aquests plans d’ocupació serà el condicionament d’entorns
naturals.
Les persones destinatàries d’aquests plans seran aturats/des i en la seva
selecció s’aplicaran els Criteris d’accés als Plans d’Ocupació 2017, que
consten a l’expedient.
Durant l’execució d’aquests plans d’ocupació es proporcionarà als
treballadors/ores que hi participin formació complementària dirigida a millorar
les seves condicions personals i professionals per tal d’afavorir la posterior
inserció al mercat laboral.

TOTALS
129.597,08 €

8040.241.22699
Despeses
especials (EPI's)

PROJECTE
Plans d’ocupació dels
Naturals

8040.241.16000
Seguretat Social

87.264,00 € 32.833,08 € 6.000,00 € 3.500,00 €

8040.241.131
Retribucions
contractes
temporals

8040.241.22606
Cursos
Formació

Al pressupost 2017 de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació hi figuren els
4 projectes de parcs naturals amb la següent distribució pressupostària:

Parcs

Per tal de regular la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els 3 Parcs
Naturals i el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet existents a la
demarcació s’ha redactat un acord de col·laboració, que consta a l’expedient.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
Per tot això, S'ACORDA:
1- Aprovar els 4 plans d’ocupació següents, en el marc del Pla de Foment de
l’Ocupació 2017:
Pla d’ocupació
PO Parc Natural
dels Ports 2017
PO Parc Natural
del Delta de l’Ebre
2017
PO Parc Natural
del Montsant 2017
PO
Paratge
Natural d’Interès
Nacional de Poblet
2017

Personal
3 persones
3 persones

3 persones
3 persones

Actuació
Condicionament d’entorns
naturals
Condicionament d’entorns
naturals
Condicionament d’entorns
naturals
Condicionament d’entorns
naturals

Pressupost
total
32.399,27 €
32.399,27 €

32.399,27 €
32.399,27 €

2- Aprovar els acords de col·laboració amb els 3 Parcs Naturals (Serra de
Montsant, Delta de l’Ebre i Ports) i el Paratge Natural d’Interès Nacional de
Poblet.
3- Facultar al President per a la signatura dels acords de col·laboració i per dur
a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
4- Notificar l’acord al Parc Natural dels Ports, al Parc Natural del Delta de
l’Ebre, al Parc Natural del Montsant i al Paratge Natural d’Interès Nacional de
Poblet.
5- Comunicar l’acord a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència i
Planificació.
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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 15.12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP PER LA
REALITZACIÓ DE LA “NIT DEL COMERÇ DEL CAMP DE TARRAGONA”
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2011 es
va aprovar la modificació de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-02-2012).
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases generals, es poden
concedir de manera directa les subvencions previstes nominativament en el
pressupost de la Diputació de Tarragona, en què els convenis són l’instrument
habitual per a canalitzar-les. No obstant això, tal i com la pròpia normativa
reguladora de les subvencions públiques preveu, els convenis no són l’únic
instrument vàlid.
En l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del pressupost per a
l’exercici 2017 hi ha una assignació nominativa de subvenció a favor de
l’Ajuntament de la selva del Camp per a regular la concessió d’una subvenció
per la realització de la “Nit del Comerç del Camp de Tarragona, per import de
7.500,00 € (aplicació pressupostària 2017 8040 431 46239 02).
Aquesta aplicació pressupostària s’ha incorporat amb els romanents al
pressupost del 2017, ja que, en haver-se aprovat amb la modificació de crèdit
núm. 3 del pressupost de la Corporació 2016, aprovada definitivament el 2 de
novembre de 2016, es tracta d’un crèdit incorporable.
Atès que l’actuació que serà objecte de subvenció és una actuació que va tenir
lloc el 22 d’octubre de 2016, no procedeix aprovar un conveni per regular una
subvenció d’una actuació que s’ha realitzat.
La Diputació de Tarragona dóna suport, a través de programes de foment, a
totes aquelles iniciatives i accions de promoció que tenen el seu origen en el
teixit associatiu i institucional del territori dirigides a l’impuls del món
empresarial i al creixement econòmic sostenible de la demarcació.
Amb l’objectiu de donar suport al teixit associatiu i comercial de les comarques
tarragonines l’Ajuntament de la Selva del Camp, ha portat a terme entre les
activitats de l’any 2016, la “Nit del Comerç del Camp de Tarragona” Aquest acte
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s’ha portat a terme al Castell de la Selva del Camp i han participat una vintena
d’agrupacions comercials.
L’acte consisteix en les següents actuacions:
-

Parlaments de representants de les institucions
Entrega de premis
Sopar “Nit del Comerç del Camp de Tarragona

FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2017.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:

Entitat

Activitat

Ajuntament
de la Selva
del Camp

Pressupost total Pressupost
elegible
Realització de la
9.984,59 €
9.984,59 €
“Nit del Comerç
del Camp de
Tarragona”.

%

Subvenció

Partida

75,12%

7.500,00 €

2017 8040
431 46239
02

2. Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions que
figuren en aquest acord, si en el termini màxim d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord no manifesta
expressament el contrari.
3. L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de
l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho
manifesta al beneficiari o així ho considera l’òrgan competent en examinar
la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la
quantitat proporcional segons el percentatge de subvenció establert en
aquest acord.
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4. L’Ajuntament de la Selva del Camp ha de justificar la subvenció mitjançant
la presentació de la següent documentació d’acord amb el models
normalitzats:
a) Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una relació
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document,
l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de pagament.
b) Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a les despeses
de l’actuació, d’acord amb la relació classificada de despeses anterior.Certificat
d’ingressos i despeses.
c) Memòria final de les activitats.
d) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
e) Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on es farà constar de
manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.
f) Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es
supera el cost total de l’actuació.

5. El termini per presentar la documentació justificativa és de com a màxim
fins a 3 mesos des de la data d'aprovació d'aquest acord.
La Intervenció pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també,
d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona.

6. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base de
Datos Nacional de subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
7. Comunicar l’acord a la Intervenció perquè en tingui coneixement.
8. Notificar l’acord al beneficiari.

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.
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PUNT 15.13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS PER
L’ORGANITZACIÓ DE LA "PRIMERA EDICIÓ DEL FÒRUM REINVENTA’T"
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2011 es
va aprovar la modificació de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-02-2012).
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases generals, es poden
concedir de manera directa les subvencions previstes nominativament en el
pressupost de la Diputació de Tarragona, en què els convenis són l’instrument
habitual per a canalitzar-les. No obstant això, tal i com la pròpia normativa
reguladora de les subvencions públiques preveu, els convenis no són l’únic
instrument vàlid.
En l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del pressupost per a
l’exercici 2017 hi ha una assignació nominativa de subvenció a favor de
l'Associació Espanyola de Directius per a regular la concessió d’una subvenció
per l’organització de la Primera Edició del fòrum REINVENTA’T per import de
15.000,00 € (aplicació pressupostària 2017 8040 920 48128 02).
Aquesta aplicació pressupostària s’ha incorporat amb els romanents al
pressupost del 2017, ja que, en haver-se aprovat amb la modificació de crèdit
núm. 3 del pressupost de la Corporació 2016, aprovada definitivament el 2 de
novembre de 2016, es tracta d’un crèdit incorporable.
Atès que l’actuació que serà objecte de subvenció és una actuació que va tenir
lloc el 24 de novembre de 2016, no procedeix aprovar un conveni per regular
una subvenció d’una actuació que s’ha realitzat.
L'Associació Espanyola de Directius és una associació sense ànim de lucre que
promou mesures per al foment de l’activitat empresarial. El seu objectiu donar
resposta a les necessitats professionals del directiu, tant individuals com
col·lectives, a través d’un conjunt d’actuacions que inclouen la oferta de
serveis, l’organització d’activitats, l’impuls de projectes, la realització de
publicacions i, en generals, totes aquelles actuacions que estimulin el seu
desenvolupament personal mitjançant la posada en comú del talent,
experiència, coneixements i reflexions generadores de valor pels membres de
l’entitat, el col·lectiu de directius i l’entorn empresarial, econòmic, polític i social.
Per tal d’assolir-ho, desenvolupa diferents línies d’actuació: organització
d’activitats de caràcter formatiu, comissions de treball i acords de col·laboració.
Entre les actuacions desenvolupades per l'Associació Espanyola de Directius,
durant l’any 2016, s’ha organitzat la 1a Edició del fòrum “Reinventa’t” adreçat
als directius i empresaris que treballen a les Comarques de Tarragona.
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A través d’aquesta jornada, l'Associació Espanyola de Directius pretén
aconseguir els següents objectius a la demarcació de Tarragona:
•
•
•

•

•

Contribuir a la viabilitat i creixement de les Empreses de les Comarques
de Tarragona per mitjà de la formació permanent dels directius i
empresaris que les lideren.
Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiències que facin possible la
innovació en nous productes i serveis de les empreses, procurant així la
creació de llocs de treball i la generació de riqueses per al territori.
Apropar als Directius i Empresaris de les Comarques de Tarragona les
recomanacions d’experts de referència a nivell internacional sobre les
tendències i corrents de canvi econòmic i social que han de tenir
presents en la presa de decisions.
Entendre les implicacions de la transformació digital en les Empreses
tarragonines, així com les oportunitats i riscos que comporta, i fomentar
el lideratge dels Directius i els Empresaris davant aquest canvi de
paradigma.
Descobrir les oportunitats que presenta la irrupció del que s’ha
denominat la indústria 4.0 per al teixit productiu tarragoní.

FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2017
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:

Entitat
Associació
Espanyola de
Directius

Activitat

Pressupost
Pressupost %
Subvenció Partida
total
elegible
Suport
42.542,00 € 42.542,00 € 35,26% 15.000,00€ 2017
econòmic a la
8040 920
organització de
48128 02
la Primera
Edició del
fòrum
REINVENTA’T

2. Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions que
figuren en aquest acord si en el termini màxim d’un mes a comptar des de
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l’endemà de la recepció de la notificació del mateix no manifesta
expressament el contrari.
3. L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de
l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho
manifesta al beneficiari o així ho considera l’òrgan competent en examinar
la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la
quantitat proporcional segons el percentatge de subvenció establert en
aquest acord.
4. L'Associació Espanyola de Directius ha de justificar la subvenció mitjançant
la presentació de la següent documentació d’acord amb el models
normalitzats:
a) Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una relació
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document,
l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de pagament.
b) Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a les despeses
de l’actuació, d’acord amb la relació classificada de despeses anterior.
c) Memòria final de les activitats.
d) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
e) Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà constar de
manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.
f) Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es
supera el cost total de l’actuació.

5. El termini per presentar la documentació justificativa és de com a màxim
fins a 3 mesos des de la data d'aprovació d'aquest acord.
La Intervenció pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també,
d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
6. El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el
moment de la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de
la bestreta si escau, la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració a l'efecte que la Diputació les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser
requerida per a donar compliment a les obligacions sobre transparència i
accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb
la legislació sobre transparència.
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L'acreditació del compliment d'aquestes obligacions s'ha de fer en el
moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la
corresponent declaració responsable.
7. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base de

Datos Nacional de subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
8. Comunicar l’acord a la Intervenció perquè en tingui coneixement.
9. Notificar l’acord al beneficiari.

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.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT
16.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA
TRAVESSERA DE VALLMOLL, CARRETERA T-751, AMB UN PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ DE 264.149,54 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 23 de desembre de 2016, es va
aprovar definitivament el projecte de les obres de condicionament de la
travessera de Vallmoll, carretera T-751, amb un pressupost d’execució per
contracta de 319.620,94 euros (IVA inclòs).
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de replantejament del
projecte de data 1 de febrer de 2017.
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 264.149,54 euros (IVA exclòs).
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4. En data 10 de març de 2017 la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
5. En data 17 de març de 2017, la Intervenció General ha emès informe
favorable sobre el Plec de clàusules administratives i de fiscalització limitada
prèvia, que consta en l’expedient. Donat que hi ha crèdit suficient en l’aplicació
pressupostària 2017-3020-453-61900 és procedent aprovar l’expedient de
contractació, d’acord amb la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no harmonitzat, en

aplicació dels articles 157 a 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. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de l’expedient de contractació 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'expedient de contractació de les obres de condicionament de
la travessera de Vallmoll, carretera T-751, amb un pressupost base de licitació
de 264.149,54 euros (IVA exclòs)
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament
amb el Projecte tècnic aprovat han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 319.620,94 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2017-3020-453-61900
del pressupost de la Diputació, amb núm. d’operació 2017005370-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert (no harmonitzat),
d’acord amb l’article 142 del TRLCP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a Patrimoni .
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PUNT
17.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS PER L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT
ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – DUPROCIM, PER DIVERSOS
MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST
MÀXIM DE DESPESA DE 85.778,10 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El director tècnic d’ Enginyeria Municipal ha informat sobre la necessitat de
contractar el servei d’assistència tècnica per a l’elaboració del Document Únic
de Protecció Civil Municipal DUPROCIM, que s’ha de realitzar a nivell
municipal. En concret, es tracte de dinou municipis de la província de
Tarragona distribuïts en 6 lots diferents, en funció de la seva situació
geogràfica.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el director tècnic
d’Enginyeria Municipal (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
base de licitació de 85.778,10 € (IVA exclòs), per als sis (6) lots, amb el
desglossament següent:
IMPORTS BASE DE LICITACIÓ PER LOTS
Lot
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Número de
municipis
4
3
4
3
3
2
19

Base imposable

IVA (21%)

17.490,60
15.525,00
15.309,00
14.918,40
12.801,60
9.733,50
85.778,10 €

3.673,03
3.260,25
3.214,89
3.132,86
2.688,34
2.044,04
18.013,41 €

TOTAL
21.163,63
18.785,25
18.523,89
18.051,26
15.489,94
11.777,54
103.791,51 €

3. En data 10 de març de 2017 la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data 15 de març de 2017, la Intervenció General ha emès informe
favorable sobre el Plec de clàusules administratives particulars i de fiscalització
limitada prèvia, que consta en l’expedient. Donat que hi ha crèdit suficient en
l’aplicació pressupostària 2017-1200-150-22706 – op. 2017006555-A, és
procedent aprovar l’expedient de contractació, d’acord amb la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
1. 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).
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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 del servei per l'elaboració del
document únic de Protecció Civil Municipal - DUPROCIM, per diversos
municipis de la província de Tarragona amb un pressupost base de licitació de
85.778,10 € (IVA exclòs) distribuït en 6 lots, amb el desglossament següent:
Lot
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Base imposable
17.490,60
15.525,00
15.309,00
14.918,40
12.801,60
9.733,50
85.778,10 €

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 103.791,51 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20171200-150-22706, amb núm. d'operació 2017006555-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.

PUNT 18.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI
PER REALITZAR EL MUNTATGE DEL RETAULE DE LES SANTES CÀNDIA I
CÒRDULA A LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE TORTOSA
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Decret de presidència núm. 2016-003865 de data 30 de desembre de
2016, es va aprovar l'expedient de contractació del servei per realitzar el
muntatge del retaule de les Santes Càndia i Còrdula a la Catedral de Santa
Maria de Tortosa, amb un pressupost base de licitació de 24.793,39 euros (IVA
exclòs).
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2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa
de Contractació, en data 15 de febrer de 2017, va examinar la documentació
administrativa (sobre A) aportada pels dos licitadors presentats, que són els
següents:
Plica núm.

Licitador

1

XXX

2

XXX

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar
admetre'ls a la licitació.

3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels sobres B
(documentació tècnica acreditativa de les referències tècniques per a
ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judici de valor), amb
el resultat següent:
Sobre B:

Núm.
Plica

1

2

L I C I T A D O R

XXX

1. Metodologia, fins a 5 punts.
2. Pla de treball, fins a 2 punts.
3. Difusió/promoció del treball, fins a 3
punts.

Presentada documentació

XXX

Presentada documentació

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva valoració,
d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de característiques del
contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars). El resultat
de l'obertura del sobre B es va publicar al Perfil de Contractant en data
15/02/2017 i l’acta de la Mesa el 27/02/2017.
4. En data 23 de febrer de 2017, les responsables del contracte, van emetre
l’informe de valoració dels sobres B, el qual es transcriu a continuació:
“Vista la documentació del sobre B presentada pels diferents licitadors i un cop

verificat que es compleixen els requeriments especificats al Plec de Prescripcions
Tècniques, la puntuació obtinguda és la següent:

Licitador
XXX
XXX

Puntuació sobre B
8,5
3,5
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Tal i com consta al plec de prescripcions tècniques que regirà la contractació els
criteris de valoració del projecte són:
Millores en el projecte de treball: 0 a 10 punts en quant a la metodologia i el pla de
treball així com, aspectes relacionats amb la difusió del treball.
Metodologia...................................................................fins a 5 punts
Pla de treball..................................................................fins a 2 punts
Difusió / promoció del treball objecte del contracte.......fins a 3 punts
Detallem a continuació els punts obtinguts en cada apartat per cada licitador amb les
motivacions
Metodologia...................................................................fins a 5 punts
La metodologia de treball té a veure amb el criteri i la forma d’actuar. Es motiven les
millores que aporten cadascun dels licitadors

Licitador
XXX

Motivació
a) Estructura de suport auxiliar
autoportant es realitzarà amb perfils
d’alumini anoditzat NORCAL

Puntuació
4

b) Col·locació d’una protecció general
reversible al revers del retaule amb
Tyvek.
c) Proposta de conservació preventiva i
manteniment
d) seguiment de l’estat de conservació
del retaule i de l’efectivitat de la
protecció del revers durant 1 any
XXX

a) Assessorament en la il·luminació de
l’espai amb LED

1

b) Col·locació d’un termohigròmetre

Pla de treball...................................................................fins a 2 punts
El pla de treball conforma totes les actuacions i fases per desenvolupar el projecte en
la seva totalitat
Licitador
XXX

Motivació
a) Cronograma
b) Dibuix de la proposta d’estructura
proposada

Puntuació
2
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XXX

a) Memòria d’intervenció

1

Difusió / promoció del treball objecte del contracte...........fins a 3 punts
Motivació

Licitador
XXX

Puntuació

Reportatge fotogràfic durant el procés
de muntatge
Dron quadricòpter amb càmera
professional de fotografia
Reportatge visual de les fases amb
fotografia i vídeo

XXX

2,5

1,5

“

5. En data 01 de març de 2017, la Mesa de Contractació va assumir l’informe
esmentat i a continuació, en acte públic, va procedir a fer públic el resultat de la
valoració dels sobres B i a l’obertura dels sobres C, que contenen la proposició
econòmica i la documentació acreditativa de les referències avaluables de
forma automàtica, amb el resultat següent:
Núm.
Plica

1

2

LICITADOR

XXX
XXX

Puntuació
obtinguda
sobre B

Sobre C:
1) Oferta econòmica,
fins a 14 punts.

8,5

1) 24.700,00 €

3,5

1) 24.790,00 €

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió procedeix a valorar l’oferta
econòmica d’acord amb l’únic criteri de valoració avaluable de forma
automàtica establert a l’apartat m) de l’Annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot seguit:
“Puntuació oferta = 14 * (import base licitació - oferta que es valora) / (import base
licitació – oferta més económica)”

De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la següent puntuació:
Núm. Núm. Plica – Empresa
Ordre
1.- XXX
1
2.- XXX
2

Puntuació
sobre C
14,00
0,51

A la vista d’això, la Mesa constata que la puntuació final de les ofertes
presentades en aquest procediment és la següent:
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Núm. Núm. Plica – Empresa
Ordre

Puntuació Puntuació
sobre B
sobre C

1
2

8,5
3,5

1.- XXX
2.-XXX

14,00
0,51

Puntuació
total
(sobre
B+C)
22,5
4,01

A continuació la Mesa va acordar proposar a l’òrgan de contractació que, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’article 151.2 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP),
l’adjudicació del contracte del servei per realitzar el muntatge del retaule de
les santes Càndia i Còrdula a la Catedral de Santa Maria de Tortosa a XXX
(plica 1), per un import de 24.700,00 € (IVA exclòs), per resultar ser l'oferta
econòmicament més avantatjosa (22,5 punts).
6. Així mateix, es va establir l'ordre de classificació de les ofertes a efectes del
que estableix l'article 151.2 quedant de la següent forma:
Núm.
ordre
1
2

Núm. plica – Empresa
1.- XXX
2.- XXX

Puntuació
total
22,5
4,01

7. En data 10 de març de 2017, el Sr.XXX amb (NIE XXX) ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 1.235,00 €
segons carta de pagament núm. 2017000126 i la resta de documentació
requerida.
8. En data 17 de març de 2017 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les ofertes,
l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 01 de març
de 2017.
Segon. Adjudicar el contracte del servei per realitzar el muntatge del retaule de
les Santes Càndia i Còrdula a la Catedral de Santa Maria de Tortosa al Sr. XXX
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(NIE XXX) per un import de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET
EUROS (29.887,00 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

24.700.00 €
5.187,00 €
29.887,00 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec
pressupostària 2043-324-22706 de la Diputació de Tarragona.

a

l'aplicació

Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.6
del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15
dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de
l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que
disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea del SAC i a la unitat de
Gestió de Centres d’Educació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS ACORDATS DE
MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE LA POBLA DE
MONTORNÈS, CARRETERES T-210 I T-211
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern de 26 de juny de 2015, es va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la travessera de la Pobla de
Montornès, carreteres T-210 i T-211 (BOP núm. 154, de 4 de juliol de 2015), i
es va iniciar l’expedient expropiatori.
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Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va
ser publicada al BOP de Tarragona núm. 232 de data 7 d'octubre de 2015, i al
Diari de Tarragona de la mateixa data, i es va exposar al tauler d’anuncis de la
Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de la Pobla de Montornès.
3. Pels acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de dates 15
d’abril de 2016 i 29 de juliol de 2016, es van aprovar els preus justos acordats
de mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats per l'execució del
Projecte esmentat.
Entre aquestos, es va aprovar el preu just de la finca núm. 1 del parcel·lari del
Projecte, propietat de la Sra. XXX.
4. El Servei d'Assistència al Territori comunica que, en el transcurs de les obres
de construcció del Projecte de condicionament de la travessera de la Pobla de
Montornès, carreteres T-210 i T-211, s’han produït modificacions en les
superfícies afectades consistents, per una banda, en una nova afectació a la
finca núm. 1 del parcel·lari de l’esmentat Projecte i, per altra, l’afectació d’una
nova finca, anomenada finca núm. 6, no inclosa inicialment al Projecte.
5. S’ha arribat a un acord amb la propietària de la finca núm. 1, que ha de rebre
una indemnització addicional per la nova afectació produïda, respecte a la
quantia d’aquesta i el preu considerat just per la Diputació.
També s’ha arribat a un acord amb la propietària de la nova finca núm. 6, pel
que fa a les afectacions a l’esmentada finca i a la quantia de la indemnització i
preu considerat just per la Diputació.
6. La Intervenció general ha emès informe favorable sobre l’existència de crédit
per al pagament del preu just.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que
la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en
tots els plans d’obres i serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui
la descripció material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació
necessària, la necessitat d’ocupació s’entén implícita en l’aprovació del
projecte, però el beneficiari està igualment obligat a formular la relació
esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es
refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són
objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
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Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar l’acta de preu just addicional de la finca que es relaciona, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de
condicionament de la travessera de la Pobla de Montornès, carreteres T-210 i
T-211:
Finca
1

Propietari

1.

Domicili

XXX
43761 La Pobla de Montornès

XXX

NIF
XXX
TOTAL

Import
2.305,22

2.305,22

SEGON. Aprovar l’acta de preu just per mutu acord de la finca que es
relaciona, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte
de condicionament de la travessera de la Pobla de Montornès, carreteres T-210
i T-211:
Finca
6

Propietari
XXX

2.

Domicili

XXX
43761 La Pobla de Montornès

NIF
XXX
TOTAL

Import
850,01

850,01

TERCER. Aprovar la despesa i el pagament dels preus justos abans
esmentats, per un import total de TRES MIL CENT CINQUANTA-CINC
EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (3.155,23), amb càrrec a la partida
4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2017.
QUART. Citar als propietaris afectats durant la primera quinzena del mes d’abril
de 2017 per a l’aixecament de les corresponents actes de pagament i ocupació.
En el supòsit què no puguin cobrar l'import dels preus justos per existir
càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat,
es consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de
Tarragona.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als propietaris afectats per les modificacions, i
traslladar-ho al Servei d’Assistència al Territori.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a
comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o,
en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de conformitat amb el que disposen
els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre immobiliari.
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PUNT 20.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
PUNT 20.1.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL JURAT
D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, SECCIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE,
QUE FIXA EL PREU JUST DE FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ
DEL “CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-3405, DES DE LA TV-3404
A LA PLATJA DELS EUCALIPTUS, 1A. FASE”.
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 2013, es va aprovar
definitivament el Projecte “Condicionament de la carretera TV-3405, des de la
TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1a fase”, i es va iniciar l’expedient
expropiatori (BOP núm. 231, de 7 d'octubre de 2013). Aquesta aprovació porta
implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va
ser publicada al BOP núm. 243, de 22 d'octubre de 2013, i es va exposar al
tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament d'Amposta.
3. Donada la urgència per executar el Projecte de referència, la Diputació va
sol·licitar als propietaris afectats amb els quals no va arribar al mutu acord
autorització per ocupar les seves finques.
4. Mitjançant escrits de data 6 de febrer de 2014, els propietaris de les
següents finques afectades per l’execució del Projecte “Condicionament de la
carretera TV-3405, de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1ª fase”, van
autoritzar a la Diputació de Tarragona perquè ocupés les seves finques i
realitzés els treballs corresponents, previ cobrament de l’import del preu just
fins al límit on existeix acord entre els propietaris i la Diputació, en el benentès
que el cobrament dels esmentats imports no implica la conformitat dels
propietaris afectats amb el preu just ofert per Diputació i que les parts es
reserven totes les accions legals pertinents en defensa dels seus dret i
interessos.
Els imports que van cobrar els propietaris esmentats es detallen a continuació:
Finca

Propietari

03, 04,
XXX
05 i 06
013 i
XXX
015
016,
017,
AGROCAT
022 i
023

Domicili
XXX
28006 – MADRID
XXX
43879 ELS MUNTELLS
Carrer Major, 178
43879 ELS MUNTELLS

NIF

Import

XXX

18.672,14

XXX

2.171,88

F43672534

19.511,17

TOTAL

40.355,16
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5. En data 11 d’abril de 2014 i 30 de maig de 2014 es van aixecar les
corresponents actes de pagament i ocupació de les finques afectades, en els
termes a dalt detallats.
6. En data 10 de febrer de 2015 es van remetre al Jurat d’Expropiació de
Catalunya els expedients individuals de preu just de procediment d’expropiació
forçosa dels propietaris afectats amb els quals no es va arribar al mutu acord.
7. En data 01 de març de 2017 (registres d’entrada d’aquesta Corporació núm.
1-2017-006096-1, 1-2017-006097-1, 1-2017-006098-1), s’han rebut les
certificacions dels acords adoptats per la Secció de les Terres de l’Ebre del
Jurat d’Expropiació de Catalunya, en sessió celebrada en data 02 de novembre
de 2016, dels expedients de preu just de les finques 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17,
22 i 23 de l’esmentat Projecte, que els fixen en les quantitats següents:

Finca

Propietari

03, 04,
XXX
05 i 06
013 i
XXX
015
016,
017,
AGROCAT
022 i
023

Domicili
XXX
28006 – MADRID
XXX
43879 ELS MUNTELLS
Carrer Major, 178
43879 ELS MUNTELLS

NIF

Import

XXX

26.203,47

XXX

2.743,96

F43672534

24.911,33

8. En data 09 de març de 2017 la Intervenció general ha emès informe sobre
l’existència de crédit per al pagament del preu just.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 34 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), disposa que
el Jurat d’Expropiació Forçosa ha de decidir executòriament sobre el preu just
que correspongui als béns i drets objecte de l’expropiació.
2. D’acord amb l’art. 2 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació
de Catalunya, correspon al Jurat d’Expropiació de Catalunya les funcions de la
taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de
les administracions públiques de Catalunya.
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar les resolucions del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció
de les Terres de l’Ebre, de data 02 de novembre de 2016 (notificades en data
01/03/2017, amb els registres d’entrada núm. 1-2017-006096-1, 1-2017006097-1, 1-2017-006098-1), que fixen els preus justos de les finques 3, 4, 5,
6, 13, 15, 16, 17, 22 i 23 del parcel·lari del Projecte “Condicionament de la
carretera TV-3405, de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1ª fase”, que es
detallen a continuació:
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Finca
03, 04, 05 i
06
013 i 015
016, 017,
022 i 023

Titular registral

Import

XXX

26.203,47

XXX

2.743,96

AGROCAT

24.911,33

SEGON. Aprovar el pagament al Sr. XXX, ( DNI XXX ), de la quantitat de SET
MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
(7.531,33 euros), corresponent a la diferència entre el preu just fixat pel Jurat
d’Expropiació de Catalunya, Secció Terres de l’Ebre, en resolució de data
02/11/16 (notificada en data 01/03/2017) i l’import ofert per la Diputació de
Tarragona que va cobrar en data 30/05/2014, segons acta de pagament i
ocupació que figura a l’expedient.
TERCER. Aprovar el pagament al Sr. XXX, ( DNI XXX ), de la quantitat de
CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (572,08 euros),
corresponent a la diferència entre el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya, Secció Terres de l’Ebre, en resolució de data 02/11/16 (notificada
en data 01/03/2017) i l’import ofert per la Diputació de Tarragona que va cobrar
en data 11/04/2014, segons acta de pagament i ocupació que figura a
l’expedient.
QUART. Aprovar el pagament a l’empresa AGROCAT, ( NIF F43672534 ), de
la quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
(5.400,16 euros), corresponent a la diferència entre el preu just fixat pel Jurat
d’Expropiació de Catalunya, Secció Terres de l’Ebre, en resolució de data
02/11/16 (notificada en data 01/03/2017) i l’import ofert per la Diputació de
Tarragona que va cobrar en data 11/04/2014, segons acta de pagament i
ocupació que figura a l’expedient.
CINQUÈ. Les esmentades quantitats aniran amb càrrec a la partida
4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2017.
SISÈ. Citar als propietaris i al representant de l’empresa afectats durant la
primera quinzena del mes d’abril de 2017, a l’Ajuntament d’Amposta, per pagarlos les esmentades quantitats.
En el supòsit què no puguin cobrar els imports del preu just per existir
càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat,
es consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de
Tarragona.
SETÈ. Demanar al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Amposta que
designi un representant per la signatura de les actes de pagament del preu just
fixat pel Jurat de les finques 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 22 i 23.
VUITÈ. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en
l’esmentat acte:
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•

Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions o Marisa Isaac Juárez, cap de secció
de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

•

Francesc Cid Grau, tresorer
Rufie, cap de servei de Tresoreria.

general,

o

Cristina

Òdena

NOVÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a
comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o,
en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de conformitat amb el que disposen
els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre immobiliari.

PUNT 20.2.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT ANUAL DE LES
LLICÈNCIES W4 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 7 de setembre de 2015 l’empresa W4, SA (NIF 47404945362) va
constituir la garantia definitiva per un import de 1.885,95 euros, per a respondre
del contracte de servei de manteniment anual de les llicències W4 de la
Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per decret de
Presidència núm. 2015-003101 de data 6 d’octubre de 2015.
2. El cap de servei de Tecnologies de la Informació, e.f, com a responsable del
contracte, en data 3 de març de 2017, ha emès informe en què fa constar que
el servei es va dur a terme correctament amb subjecció a les condicions
establertes en els plecs, finalitzant el dia 14 de desembre de 2015, i que el
contracte es va liquidar el dia 23 de desembre de 2015 amb el pagament d’una
única factura emesa per un import total de 45.639,99 € (IVA inclòs). Per aquest
motiu, informa favorablement de la devolució de la garantia definitiva
dipositada.
3. En data 6 de març de 2017, la Intervenció General informa favorablement
l’expedient de devolució de la garantia definitiva de referència, condicionada a
que l’adjudicatari, prèviament acrediti davant de la Tresoreria de la Diputació,
estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties
dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el
termini de garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda
extingida la responsabilitat del contractista.
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3. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la
garantia correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de
competències del President, efectuada per decret de Presidència núm. de
registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa W4, SA (NIF 47404945362) la garantia definitiva
del contracte de servei de manteniment anual de les llicències W4 de la
Diputació de Tarragona, per un import de MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.885,95 euros), constituïda el dia
7 de setembre de 2015 mitjançant carta de Pagament núm. 2015000534,
prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar
al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l’Àrea de Coneixement i Qualitat, a la Tresoreria
General i a la Intervenció General.
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 20.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
EN
MATÈRIA
DE
CONTROL
HIGIENICOSANITARI DE PISCINES D’ÚS PÚBLIC MUNICIPALS, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 39.920,00€ EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El cap del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i

Territori del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ha
proposat la contractació del servei de control higienicosanitari a les piscines
d’ús públic municipals, dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que ho han sol·licitat, que són 100
municipis. Mitjançant aquest contracte es proporcionarà el suport tècnic
necessari als ajuntaments per a la gestió de la seva piscina municipal,
d’acord amb la normativa vigent aplicable.
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2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, els tècnics de Medi

Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori han redactat el
corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactats per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, ha de regir la contractació, mitjançant
procediment obert (no harmonitzat), amb un pressupost màxim de licitació de
39.920,00 euros (IVA exclòs).
3. En data de signatura electrònica de 10 de març de 2017, la Secretaria

General ha emès informe favorable sobre la legalitat del procediment i del
Plec de clàusules administratives particulars.
4. En data de signatura electrònica de 14 de març de 2017, La Intervenció

General ha emès informe
favorable sobre el Plec de clàusules
administratives particulars i de fiscalització prèvia, que consta en l’expedient.
Donat que hi ha crèdit suficient en l'aplicació pressupostària 1200-311-22706,
és procedent aprovar l’expedient de contractació, d’acord amb la legislació
vigent.

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 del servei en matèria de control
higiènicosanitari de piscines d’ús públic municipal , amb un pressupost màxim
de licitació de 39.920,00 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant
procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 48.303,20 euros (IVA inclòs) per al finançament
d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 1200-311-22706 del pressupost de
la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb
l’article 142 del TRLCP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació i
al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
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Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona

Patrimoni
PUNT 20.4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL CARRER CARLES
RIBAS, 6 BAIXOS DE TARRAGONA, DESTINAT A AULES DE FORMACIÓ.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Actualment les aules de la Unitat de Formació de la Diputació de Tarragona
s'ubiquen al local del carrer Carles Ribas 6, baixos, de Tarragona. Aquest local
està arrendat a Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A..
2.- El 22 de desembre de 2015 es va formalitzar el contracte de lloguer entre la
Diputació de Tarragona i la companyia mercantil INVERSIONS I
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES TARRACO, S.A., amb vigència inicial de 3
mesos (comptats a partir de l’1 de març de 2016) prorrogables potestativament
per l’arrendatària i obligatòriament per l’arrendadora, per períodes de tres
mesos, fins a un màxim, incloses totes les possibles pròrrogues de quatre anys.
El contracte finalitzarà inexorablement el dia 28 de febrer de 2020.
3. En data 16 de febrer de 2017 la Unitat de Patrimoni demana informe de
fiscalització prèvia de la revisió de preus del contracte a Intervenció. L’import
total mensual previst de la renda revisada, a partir de març de 2017, s’estima
aproximadament en DOS MIL VUIT-CENTS VINT I SIS EUROS AMB
VUITANTA TRES CÈNTIMS (2.826,83€) IVA inclòs i, que el seu pagament es
podrà atendre amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017-6012-933-20200.
4. En data 27 de febrer de 2017 Intervenció emet informe de fiscalització
limitada prèvia favorable de la revisió de preus del contracte subscrit amb
Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, SA.

FONAMENTS DE DRET
1. El contracte d’arrendament és de caràcter privat, d’acord amb el que disposa
l’article 20 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Es regeix pels seus pactes i
clàusules, i en defecte d’aquests es regirà per allò disposat a la LAU vigent, i
supletòriament, pel Codi Civil.

2. La clàusula quarta del contracte d'arrendament, preveu el següent:
“QUARTA.- REVISIÓ DE LA RENDA
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Per tal que la renda mantingui el mateix valor adquisitiu s’acorda la següent
clàusula estabilitzadora:
La renda serà revisada, en més o en menys, el dia 1 de MARÇ de 2017 i així
d’any en any.
Per a la primera revisió es prendrà, com base imposable la renda contractual i
en les següents, la renda resultant de l’última revisió.
Les revisions de l’import d’aquesta renda s’efectuaran de conformitat amb les
variacions experimentades en l’Índex de Preus al Consumo dels dotze últims
mesos publicats durant els deus primer dies del mes de FEBRER per la Direcció
General de l’Institut Nacional d’Estadística o per l’Organisme que pugui assumir
aquestes funcions. Les variacions s’aplicaran tant a l’alça com a la baixa”

3. La Taxa d’actualització de l’Índex de Preus al Consum, publicada per l’Institut
Nacional d’Estadística en data 27 de febrer de 2017 es del 3%.
4. La competència per aprovar la revisió de preus correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada
per decret de Presidència núm. 8004330008-00-2015-002266 de data 16 de
juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local situat al
carrer de Carles Ribas, 6 de Tarragona, a l'empresa Inversions i Promocions
Urbanístiques Tarraco, SA, a partir de març de 2017. El preu del lloguer
actualitzat aplicable a partir del mes de març de 2017 és de 2.336,22 € (
2.268,17 €/mes + 68,04 increment IPC 3%), IVA exclòs. L'import final del preu
amb IVA és de 2.826,83 € ( 2.336,22 € + 21% 490,61 € ).
Segon. Incrementar la reserva comptable derivada d’aquesta revisió de preus
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017-6012-933-20200 (núm. d’operació
207002533), per un import de 204,12 euros.
Tercer. Comunicar la revisió de preus a Intervenció General i a Inversions i
Promocions Urbanístiques Tarraco, SA, com a administradors de l’immoble.

PUNT 20.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE DE LLOGUER DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER MONTCADA
NÚM. 32 DE TORTOSA (PALAU CLIMENT), PER AL 2017.
FETS
1. En data 22 de gener de 2008 es va formalitzar el contracte de lloguer entre la
Diputació de Tarragona i la companyia mercantil IRCAT 2011 SL, representada
pel Sr. Robert Agustí Guinart, de l'immoble situat al carrer Montcada núm. 32
de Tortosa, amb una durada de 8 anys a partir del dia 1 de gener de 2008, amb
la possibilitat de prorrogar de dos en dos anys a voluntat de la Diputació .
2. En data 23 d’octubre de 2015 la Junta de Govern, va resoldre aprovar la
revisió de preus de l'any 2015, essent el total acumulat de l'IPC des de l'inici del
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contracte de 11,2%, resultant el preu de lloguer mensual actualitzat de
3.116,82€, més IVA.
3. En data 20 de novembre de 2015 la Junta de Govern, va resoldre prorrogar
el contracte d’arrendament per un període de 2 anys.
4. En data 20 de febrer de 2017, Intervenció emet informe de fiscalització
limitada prèvia en el qual assenyala que l'actualització de la renda del lloguer
esmentat és la següent:
Increment IPC des’14 a des’15: 0,3%
Increment IPC des’15 a des’16: 1,9%
Quedant per tant la renda mensual per al 2017 en 3.185,56€ més IVA.
5.- A l'inici del contracte i l’esmentada prorroga es va fer la reserva comptable
per als exercicis corresponents a la prorroga del contracte, núm. operació
2015048219, amb l'import anual establert a l'inici d'aquest, és a dir per un
import de 45.456,20€. Tenint en compte que amb la renda actualitzada,
d'acord amb el fet anterior, l'import anual del lloguer és de 38.226,72€ més
8.027,52€ en concepte d'IVA, és a dir en total 46.254,24€, resulta que s'ha
d'augmentar la reserva comptable en 798,04€ a l'aplicació pressupostària
2017-6012-933-20200.
FONAMENTS DE DRET
1. El contracte d’arrendament és de caràcter privat, d’acord amb el que disposa
l’article 20 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Es regeix pels seus pactes i
clàusules, i en defecte d’aquests es regirà per allò disposat a la LAU vigent, i
supletòriament, pel Codi Civil.
2. La clàusula segona del plec de clàusules administratives del contracte
estableix:
"La part arrendatària s'obliga a satisfer mensualment a la part
arrendadora, en concepte de renda, la quantitat de 2.800€ més
IVA, que es farà efectiva a partir de la data de vigència d'aquest
contracte. A petició de la part arrendadora o de la part arrenda
tària, la renda (IVA exclòs) serà revisada de la manera següent: a)
La renda no podrà ser revisada fins el dia 31 de desembre de
l'any següent a la signatura d'aquest contracte i des de llavors,
d'any en
any. /b) Les modificacions de l'import de la renda
s'efectuaran de
conformitat
amb
les
variacions
experimentades en l'índex de preus
al consum de Catalunya,
segons les dades publicades per l'Institut
Nacional
d'Estadística o l'organisme que el supleixi. Les esmenta
des
modificacions tindran caràcter d'acumulatives, i es prendrà com a
base per a la primera revisió la renda establerta en aquest
contracte, i per a les successives, la resultant de la darrera
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revisió".
3. La competència per aprovar la revisió de preus correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada
per decret de Presidència núm. 8004330008-00-2015-002266 de data 16 de
juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la revisió de preus de la prorroga del contracte de lloguer entre
la Diputació de Tarragona i IRCAT 2011 SL, de l'edifici situat al carrer
Montcada núm. 32 de Tortosa (Palau Climent). La renda mensual actualitzada
aplicable a partir de l'1 de gener 2017 és de 3.185,56 € més 668,96€, en
concepte d'IVA al 21%, i per tant l'import total anual és de 46.254,24 euros.
Segon. Incrementar la reserva comptable derivada d’aquesta revisió de preus
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017-6012-933-20200 (núm. d’operació
2015048219 ), per un import de set-cents noranta-vuit amb zero quatre €
(798,04 €).
Tercer. Comunicar aquest acord a 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.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI-SAT
PUNT 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
D'ENDERROC DE LA CAPELLA I EL MONUMENT DE LA BATALLA DE
L'EBRE A LA FINCA DEL COLL DEL MORO DE GANDESA - REVISIÓ
FEBRER DE 2017, AMB UN PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA
DE 14.268,28 EUROS
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona per acord del Ple d’1 de juliol de 2016 va resoldre
retirar de la finca anomenada “Coll del Moro”, propietat de la Diputació de
Tarragona, al terme municipal de Gandesa, el monòlit que presideix la plaça i
que conté inscripcions al·lusives d’exaltació al règim franquista, així com tots
els altres monuments associats al seu entorn.
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2. Amb data 22 de juliol de 2016 es va rebre de la
Secció de Patrimoni el “Projecte d’enderroc de la capella i el monument de la
Batalla de l’Ebre a la finca del Coll del Moro de Gandesa” amb un pressupost
d’execució per contracta de 9.170,43 euros, amb la finalitat que s’efectués la
seva tramitació i es sol·licites la corresponent llicència municipal a l’Ajuntament
de Gandesa.
3. Mitjançant decret, amb data 5 d’agost de 2016 es va aprovar inicialment el
projecte esmentat.
4. Amb data 11 d’agost de 2016 es va trametre a l’Ajuntament de Gandesa la
corresponent sol·licitud de llicència municipal.
5. En compliment del que disposa l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci en el
BOP, núm. 160, de 23 d’agost de 2016, pel termini de 30 dies hàbils, sense que
s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions durant aquest termini .
6. En afectar les obres un jaciment arqueològic al Coll del Moro, declarat bé
d’interès cultural, al sector tumular anomenada Calars, l’Ajuntament de
Gandesa ha de sol·licitar a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les
Terres de l’Ebre l’autorització d’intervenció abans de la concessió de la llicència
corresponent.
7. Amb data 24 de febrer de 2017 s’ha rebut de l’Ajuntament de Gandesa
informe favorable del seu tècnic municipal, subjecte a l’aprovació per part del
Ple de l’Ajuntament, amb un seguit de prescripcions
•
•

En el cas d’afectar camins o terrenys municipals caldrà deixar-los tal com
estaven abans d’efectuar les obres.
S’aplicaran a les mesures de seguretat i salut durant l’execució de les obres
d’acord amb el RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
a les obres de construcció.

Segons consta en el mateix informe del tècnic municipal, l’informe del
Departament de Cultura autoritza el projecte d’enderroc de la capella i el
monument de la Batalla de l’Ebre existents a la zona arqueològica del Coll del
Moro, parcel·les 10 i 196 del polígon 1 del TM de Gandesa amb les següents
condicions:
•

•

el projecte haurà d’incorporar la previsió d’una intervenció arqueològica
preventiva amb el control i seguiment del procés d’enderroc, tal com
estableix el Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic.
els treballs no han d’afectar el subsòl arqueològic i s’han de prendre les
mesures preventives adequades per no danyar cap estructura arqueològica
de la necròpolis. Es respectarà la planta semisubterrània excavada a la roca
on es situa la capella, sense necessitat de cobrir-la de restes d’enderroc.
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8. Amb data 27 de febrer de 2017 la Unitat d’Arquitectura Municipal emet un
informe on fa constar que no hi ha cap inconvenient a acceptar les
prescripcions i condicions que consten en l’informe del tècnic municipal de
l’Ajuntament de Gandesa i per tant incorporar al Projecte les previsions
necessàries per al seu compliment.
9. En aquest sentit la Unitat d’Arquitectura Municipal tramet un exemplar del
Projecte d’enderroc de la capella i el monument de la batalla de l’Ebre a la finca
del Coll del Moro de Gandesa – Revisió febrer de 2017, amb un pressupost
d’execució per contracta de 14.268,28 euros que incorpora les actuacions
necessàries per donar compliment als requeriments que consten en l’informe
del tècnic de l’Ajuntament de Gandesa.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 34).
2. Llei 30/1992, de 26 d’abril, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, de 26 de novembre , en aplicació de la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment de les administracions públiques
4. 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.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
6. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
7. Llei 52/2007, de 26 de desembre, de la memòria històrica.
8. La normativa que consta en el projecte i la resta de disposicions
concordants.
En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Aprovar definitivament el Projecte d’enderroc de la capella i el monument de
la Batalla de l’Ebre a la finca del Coll del Moro de Gandesa – revisió febrer de
2017, amb un pressupost d’execució per contracta de 14.268,28 euros,
2n. Notificar aquest acord i trametre el projecte aprovat a l’Ajuntament de
Gandesa.
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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.

INTERVENCIÓ

PUNT 22.- 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.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagament
d’exercicis anteriors.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2017 que es relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total
de 645.082,73 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Secretaria
Núm.00600

2.291,13 €
2.291,13 €
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Serveis Interns
Núm. 00612
Núm. 00643
Núm. 00646
Núm. 00648

73.951,67 €
6.986,30 €
917,30 €
58.752,09 €
7.295,98 €

Recursos Humans-PAO
Núm. 00633

3.618,49 €
3.618,49 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 00372
Núm. 00585
Núm. 00623
Núm. 00638

209.888,23 €
11.224,76 €
12.850,20 €
128.184,34 €
57.628,93 €

SAM
Núm. 00577
Núm. 00634

587,21 €
373,66 €
213,55 €

SAC
Núm. 00561
Núm. 00563
Núm. 00570
Núm. 00573
Núm. 00575
Núm. 00576
Núm. 00579
Núm. 00580
Núm. 00582
Núm. 00587
Núm. 00596
Núm. 00627
Núm. 00629
Núm. 00630
Núm. 00635
Núm. 00641
Núm. 00652

108.746,31 €
16.512,45 €
5.947,82 €
975,13 €
144,78 €
241,14 €
24.418,08 €
8.030,89 €
2.726,20 €
3.956,82 €
2.714,80 €
7.693,02 €
11.352,13 €
1.085,00 €
17.450,90 €
1.685,63 €
3.427,04 €
384,48 €

SAT
Núm. 00560
Núm. 00569

245.999,69 €
242.609,60 €
3.390,09 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i
s’annexen a l'expedient, per un import total de 1.216,76 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Coneixement i Qualitat
Núm. 00583

544,50 €
544,50 €

SAC
Núm. 00597

672,26 €
472,26 €
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Núm. 00632

200,00 €

3. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.
PUNT 23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE
BESTRETA DE CAIXA FIXA.
Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons relació
comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la
seva aplicació vigent al pressupost, éssent l'import total de 1.530,10 EUROS
(€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ....................................................................

1.530,10 €

Núm. 00640 (CEE Sant Jordi)...........................................
Núm. 00649 (Serveis Generals)........................................
Núm. 00655 (EAD Tortosa)...............................................
Núm. 00658 (ECM Reus)...................................................

440,00 €
227,17 €
281,49 €
581,44 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la
respectiva caixa i per l'import relacionat.

PUNT 24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS DEL PAM
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades 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 1.581.782,45 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència Municipal (AITC) ......................

1.502.158,31 euros
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Núm. 0614 ........................................................................... 5.544,20 euros
Núm. 0615 ......................................................................... 14.043,74 euros
Núm. 0617 (PAM)................................................................
9.647,22 euros
Núm. 0618 (PAM)................................................................ 33.628,87 euros
Núm. 0619 (PAM)............................................................... 176.364,68 euros
Núm. 0657 ....................................................................... 629.195,00 euros
Núm. 0660 ....................................................................... 180.530,00 euros
Núm. 0661 (PAM)................................................................
767,10 euros
Núm. 0662 (PAM)................................................................ 412.655,00 euros
Núm. 0663 (PAM)................................................................ 33.181,00 euros
Núm. 0664 .......................................................................
6.601,50 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ....................................
Núm. 0592 ...........................................................................
Núm. 0594 ...........................................................................
Núm. 0613 ...........................................................................
Núm. 0625 .........................................................................
Núm. 0637 .........................................................................
Núm. 0639 .........................................................................

79.624,14 euros
8.545,51 euros
19.234,85 euros
2.614,28 euros
13.824,50 euros
12.000,00 euros
23.405,00 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.- Aprovar la documentació presentada pel beneficiari de la subvenció
concedida que consta en la relació comptable núm. 0619, per import de
176.364,68 euros, que justifica la bestreta del 50% concedida i lliurada en el
seu dia per la línia de subvencions de PAM 2013-2016, anualitat 2016 Despesa corrent.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 25.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments de la Corporació,
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:
PAO:
1. Conveni amb la Fundació CECOT Innovació
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Quantitat concedida: 12.000,00 euros
Acord Junta Govern: 18/12/2015
Objecte de la subvenció: Consolidar i desenvolupar el projecte Reempresa a la
demarcació de Tarragona 2015
2. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp
Quantitat concedida: 16.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/12/2014
Objecte de la subvenció: Donar suport a l'elaboració del Pla Estratègic
Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020
CULTURA:
3. Conveni amb l'Ajuntament de Reus
Quantitat concedida: 50.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/05/2016
Objecte de la subvenció: Commemoració actes del 75è aniversari de la mort
d'Eduard Toda i Güell, any 2016
4. Conveni amb l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
Quantitat concedida: 40.000,00 euros
Acord Junta Govern: 02/12/2016
Objecte de la subvenció: Programació cultural del Casal Riudomenc de l'any
2016
5. Conveni amb l'Institut Ramon Muntaner
Quantitat concedida: 5.000,00 euros
Acord Junta Govern: 02/12/2016
Objecte de la subvenció: Realització de l'inventari immaterial del Baix Penedès,
any 2016
6. Conveni amb la Fundació Pau Casals
Quantitat concedida: 40.000,00 euros
Acord Junta Govern: 28/10/2016
Objecte de la subvenció: Promoure el llegat musical, cultural i cívic de Pau
Casals entre els ciutadans de les comarques de Tarragona, permetre
reduccions en el cost de les entrades i visita gratuïta pels grups escolars. Any
2016
7. Conveni amb la Societat Musical La Lira Ampostina
Quantitat concedida: 20.000,00 euros
Acord Junta Govern: 26/02/2016
Objecte de la subvenció: Celebració del centenari de l'entitat l'any 2016
8. Conveni amb l'Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus
Quantitat concedida: 20.000,00 euros
Acord Junta Govern: 02/12/2016
Objecte de la subvenció: XVIII edició del Festival Europeu de Curtmetratges
9. Conveni amb el Consell Esportiu del Montsià
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Quantitat concedida: 40.813,35 euros
Acord Junta Govern: 18/11/2016
Objecte de la subvenció: Activitats formatives d'esport base 2016

10. Conveni amb el Consell Esportiu de la Conca de Barberà
Quantitat concedida: 14.498,86 euros
Acord Junta Govern: 18/11/2016
Objecte de la subvenció: Activitats formatives d'esport base 2016
11. Conveni amb Ajuntament de Paüls
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/07/2016
Objecte de la subvenció: Arranjament de l'Escola de Música i la divisió del
Casal Municipal, any 2016
AITC:
12 . Conveni amb l'Ajuntament de Salou
Quantitat concedida: 363.000,00 euros
Acord Junta Govern: 29/04/2016
Objecte de la subvenció: Renovació i millora de l'equipament esportiu del
Pavelló Central de Salou

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:
PAO:
1. Nom entitat: Fundació CECOT Innovació
Quantitat a lliurar: 12.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 241 48905 02
2. Nom entitat: Consell Comarcal del Baix Camp
Quantitat a lliurar: 16.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 433 46503 02
CULTURA:
3. Nom entitat: Ajuntament de Reus
Quantitat a lliurar: 50.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 46221 02
4. Nom entitat: Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
Quantitat a lliurar: 40.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010 2010 334 48943 02
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5. Nom entitat: Institut Ramon Muntaner
Quantitat a lliurar: 5.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 48162 02
6. Nom entitat: Fundació Pau Casals
Quantitat a lliurar: 40.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 48920 02
7. Nom entitat: Societat Musical La Lira Ampostina
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 48114 02
8. Nom entitat: Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 46218 02
9. Nom entitat: Consell Esportiu del Montsià
Quantitat a lliurar: 40.813,35 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 341 48919 02
10. Nom entitat: Consell Esportiu de la Conca de Barberà
Quantitat a lliurar: 14.498,86 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 341 48919 02
11. Nom entitat: Ajuntament de Paüls
Quantitat a lliurar: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 337 76254 02
AITC:
12. Nom entitat: Ajuntament de Salou
Quantitat a lliurar: 186.010,73 euros
Aplicació pressupostària: 2017 1010 342 76245 02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la Corporació,
segons les relacions comptables a l'aprovació que s'adjunten, per import total
de 474.322,94 euros:
PAO ............................................................................. 28.000,00 euros
Núm. 0603 .................................................................. 12.000,00 euros
Núm. 0626 .................................................................. 16.000,00 euros
Cultura ....................................................................... 260.312,21 euros
Núm. 0607 .................................................................... 50.000,00 euros
Núm. 0616 .................................................................... 40.000,00 euros
Núm. 0621 .................................................................... 5.000,00 euros
Núm. 0624 .................................................................... 40.000,00 euros
Núm. 0628 .................................................................... 20.000,00 euros
Núm. 0636 .................................................................... 20.000,00 euros
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Núm. 0651 .................................................................... 55.312,21 euros
Núm. 0654 .................................................................... 30.000,00 euros

AITC............................................................................ 186.010,73 euros
Núm. 0650 .................................................................. 186.010,73 euros

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

DESPATX OFICIAL:
El President fa constar que el diputat Il·ltre Sr. Álvaro Gisbert Segarra en
representació de la Diputació de Tarragona assisteix avui a l'homenatge en
record de les víctimes de l’accident de trànsit de Freginals del 20 de març de
2016. Els membres de la Junta de Govern, manifesten en nom de la
Corporació, el suport i afecte a les families de les víctimes, i un record al
municipi en aquesta data, que així es comuniqui a l'Alcalde i als membres de
Govern de la Generalitat que asistirán a aquest acte.

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