A la ciutat de Tarragona, a 29 de juliol de 2016
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
*Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Excusa la seva assistència l'Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia i l'
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual.
*En el punt 4 de l'Ordre del dia, l' Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
essent les 10:41 s'incorpora a la sessió.
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 22 DE JULIOL DE 2016.

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 22 de juliol de
2016.

PUNT 2.- PROPOSTA D'INFORME PRECEPTIU SOBRE LA
CONSTITUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ PEL SOSTENIMENT EN COMÚ
DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DELS
AJUNTAMENTS DEL MASROIG I DE BELLMUNT DEL PRIORAT.
FETS
L'Ajuntament del Masroig, per acord plenari de data 29 de desembre de
2015, va aprovar la creació i sosteniment en comú del lloc de secretaria
intervenció amb l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat i l'aprovació inicial
dels corresponents estatuts reguladors.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat, per acord
plenari de data 17 de febrer de 2016, va prendre el mateix acord.
L'Ajuntament del Masroig (RE núm. 1-2016-021987-1, de 8 de juliol de
2016) ha sol·licitat a la Diputació l'informe preceptiu que preveu, per a
la constitució i dissolució de les agrupacions, l'article 3.b) de l'RD
1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball de
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
l'article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
L'informe emès, en data 25 de juliol de 2016, pel Servei d'Assistència
Municipal, de la Diputació de Tarragona, és favorable a l'esmentada
sol·licitud d'agrupació.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de
treball de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
5. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
6. Reglament del Servei d'Assistència de Secretaria Intervenció de la
Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Informar favorablement sobre l'agrupació per al sosteniment en
comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció dels Ajuntaments del
Masroig i de Bellmunt del Priorat.
Segon.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments del Masroig i de
Bellmunt del Priorat.

Serveis Jurídics
PUNT 3.- PROPOSTA D'ESTIMACIÓ PARCIAL DE LA RECLAMACIÓ
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER DANYS SOFERTS EN LA TAP.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada pel senyor xxx contra
la Diputació de Tarragona.

Antecedents administratius
1. El dia 13 d'abril de 2015, té entrada al Registre general de la
Diputació de Tarragona la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel Sr. xxx contra la Diputació de Tarragona pels danys
ocorreguts el dia 7 d'abril de 2015, a les 18.00 hores, quan anava amb
el seu fill a seure a la zona de taules tancada amb vidre, a la cafeteria
Tarraco Arena Coffe, i, en obrir la porta, li va caure damunt de l'espatlla
i la mà esquerra una fulla de l'esmentada porta, atès que la frontissa
superior es va deixar anar, esmicolant-se el vidre.
Pels danys soferts el reclamant demana una indemnització per un
import total de 12.573,69 euros, en concepte de: 65 dies de baixa
impeditius (3.796,65 euros); 6 punts de seqüeles (5.267,82 euros);
perjudicis econòmics per lesions permanents (421,42 euros); altres
despeses: contractació cuinera substituta (3.055,00 euros);
desplaçament a visites (26,90 euros); farmacèutiques (5,90 euros).
2. Per decret de la Presidència de data 15 maig de 2015 s'admet a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr.
xxx contra la Diputació de Tarragona i es tramita segons determina la
Llei 30/1992. de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, aprovat pel RD 429/1993, de 26 de març.

3. Després de la instrucció de l'expedient, es donà audiència als
interessats (reclamant, l'empresa SELPRATS SL, PAR CONDITIO SL,

en funcions d'administrador concursal de la contractista i Allianz
Seguros SA) pel termini de 10 dies, durant el qual el reclamant i la
Companyia Allianz, van presentar escrits d'al·legacions en defensa dels
seus drets i interessos.
Fets provats:
1.- La Tarraco Arena Plaça (TAP) és propietat de la Diputació de
Tarragona.
2.- En data 22 de novembre de 2013, la Diputació de Tarragona va
signar un contracte d'obres per a la pavimentació del passadís
perimetral, accessos al redol i arranjament de les sales sota voltes de la
Tarraco Arena Plaça (TAP) amb l'empresa SELPRATS, SL.
3.- Les obres de pavimentació del passadís perimetral, accessos al
redol i arranjament de les sales sota voltes de la Tarraco Arena Plaça
(TAP) foren recepcionades en data 21 de juliol de 2014, on consta
l'advertiment que "el contractista durant el termini de garantia és
responsable dels defectes que puguin advertir-se en la construcció,
sense perjudici dels supòsits establerts a l'article 231 del RDL 3/2011,
de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepció de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 236
del TRLCSP".
4.- El termini de garantia és de 4 anys a comptar des de la data de la
signatura de l'acta de recepció de les obres, responent la garantia
constituïda del correcte compliment de les obligacions del contractista.
5.- L'espai de sota les voltes de les grades definit pels eixos 6 i 7
s'utilitza com una saleta annexa a la cafeteria on es troben una dotzena
de taules.
6. – A aquest espai s'hi pot accedir des de l'anella perimetral o bé pel
costat lateral enfront a la instal·lació de la cafeteria on hi ha una porta
vidriera de dues fulles batents de vidre trempat de 10 mm. de gruix i de
dimensions totals 200 cm.(100 cm.+100cm), amb els eixos de pivotació
desplaçats de manera que permeten l'obertura fins un angle de 180º.
7.- Les frontisses instal·lades corresponen al model "Bisagra simple 90º
para marcos galce de 35 a 40 mm BG".
8.- Cada una de les frontisses de la fulla batent de vidre, segons les
característiques tècniques pot suportar un pes de 30 kg.
9.- Cada fulla batent de la porta de vidre té 2 frontisses.
10.- L'empresa contractista de les obres efectuades a la Tarraco Arena
Plaça, SELPRATS SL, segons publicitat registral, està en concurs

voluntari amb intervenció de les facultats d'administració, essent
l'administrador concursal l'empresa PAR CONDITIO S.L.P.
11.- En data 7 d'abril de 2015, la mercantil SELPRATS SL, no estava
assegurada amb l'entitat ALLIANZ, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA, atès que en la data en què van succeir els fets ja
havia finalitzat el període de cobertura.
12.- El dia 7 d'abril de 2015, es va despenjar i trencar la fulla batent
esquerra de la porta de vidre de la cafeteria Tarraco Arena Coffe,
produint ferides a la mà esquerra del senyor xxx.
13.- El dia 7 d'abril de 2015 el senyor xxx va ser atès pel Servei
d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, a les
18:27 hores per unes ferides a la mà esquerra.
14.- Els dies 8, 9 i 14 d'abril de 2015 el Sr. Xxx va ser atès als serveis
d'atenció primària de l'Abs Santa Tecla-Llevant per realitzar les cures
de les ferides.
15.- El Sr. xxx ha realitzat 10 sessions de rehabilitació de la mà
esquerra, segons volant de Fraternitat Muprespa de 28 d'abril de 2015.
16.- El Sr. xxx ha estat de baixa mèdica des del dia 7-4-2015 fins que
va ser donat d'alta per curació, el dia 19 de maig de 2015, segons
consta en el comunicat mèdic d'incapacitat temporal per contingències
comuns en el qual es pot llegir: "CAUSA D'ALTA: Millora que permet
realit. feina habitual".
17.- En data 8 d'abril de 2015 va tenir lloc la signatura del contracte de
treball temporal de la treballadora Sra. xxx en concepte d'ajudant de
cuina, pel període de temps comprès entre el 8/04/2015 fins a
l'acabament de la substitució del Sr. xxx.
Fonaments de dret
1.- Requisits necessaris per apreciar l'existència de responsabilitat
patrimonial
L'article 139 de la Llei 30/1992, e 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que l'Administració Pública indemnitzarà els particulars pels
danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.

La jurisprudència sosté de forma reiterada que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèries de requisits:

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

2- Existència de responsabilitat pels danys causats
D'acord amb el que indica la reclamació presentada pel Sr. xxx, el dia
7-4-2015se li van produir uns danys i perjudicis com a conseqüència de
la caiguda d'una porta de vidre que li va produir un tall a la mà
esquerra, atès que la frontissa superior es va deixar anar, esmicolant-se
el vidre. Els esmentats danys es van ocasionar a l'interior de les
instal·lacions de la TAP- Tàrraco Arena Plaça- (titularitat de la Diputació
de Tarragona) i la cafeteria que aquest acull en el seu interior.
En tot cas, acreditats uns danys que el reclamant, òbviament, no ha de
suportar, i que aquests danys es van produir a l'interior de la Tarraco
Plaça Arena (TAP), que és propietat de la Diputació de Tarragona,
concorren les circumstàncies per al reconeixement d'una indemnització
a favor del Sr. xxx. Ara bé, cal analitzar a continuació dues qüestions: a)
quina va ser la causa per la qual es va produir la caiguda d'una de les
fulles de la porta i b) i si la responsabilitat d'aquest fet és atribuïble a la
Diputació o bé al contractista executor de les obres, l'empresa
SELPRATS S.L, adjudicatària del contracte.
3- Causa del despreniment: defectuosa execució de les obres
consistents en la col·locació de la porta de vidre situada sota les voltes
de les grades de la TAP.
Com a continuació es raonarà els danys es van produir com a
conseqüència de la incorrecta execució de la instal·lació de la porta per
part de l'empresa contractista SELPRATS S.L.
En l'informe, de data 10 d'abril de 2015, de l'arquitecte director
facultatiu de l'obra, Sr. xxx, s'indica que "l'espai de sota les voltes de les
grades definit pels eixos 6 i 7 està actualment utilitzat com saleta
annexa a la cafeteria on es troben una dotzena de taules.
A aquest espai s'hi pot accedir des de l'anella perimetral o bé per costat
lateral enfrontat a la instal·lació de la cafeteria on hi ha una porta de
vidre de dues fulles batents de vidre templat de 10 mm de gruix i de

dimensions totals 200 cm (100 cm + 100 cm), amb els eixos de
pivotació desplaçats de manera que permeten l'obertura fins un angle
de 180 º per tal de no envair el pas de les persones en l'accés a l'espai
central de l'arena.
La fulla esquerra segons es mira des de l'exterior del recinte s'ha
despenjat i trencat produint ferides lleus a un dels clients de la
cafeteria."
D’altra banda, en l’informe complementari de data 26 de gener de 2016
emès també pel director facultatiu de les obres de la TAP, l'arquitecte
Sr. xxx, exposa que, en relació al trencament de la vidriera de
tancament de l'espai de sota les voltes de la grada, les frontisses
instal·lades corresponen al model " Bisagra simple 90º para marcos
galce de 35 a 40 mm BG". Aquesta frontissa segons les
característiques tècniques pot suportar un pes de 30 Kg. Per tant,
d'acord amb l'esmentat informe tècnic:
"la densitat del vidre templat és de 2,5 kg/mm de gruix, com que té un
gruix de 10 mm. el pes és de 25 kg/m2.
La porta té una amplada de 100 cm. i una alçada mitja de 243 cm.
La superfície és de
El pes

2,43m x 1m = 2,43 m2

2,43 m2 x 25 kg/m2 = 60,75 Kg

La frontissa segons les característiques tècniques pot suportar un pes
de 30 kg."

Per tant, tal i com conclou l'arquitecte, Sr. xxx, en el seu informe de 26
de gener de 2016 l'origen d'aquest incident està en la fallida de la
frontissa que ha trencat per l'esforç tallant i també per esforç de torsió
produït com a conseqüència de la deficient execució de la fixació de la
pròpia frontissa amb el tubular muntant d'acer inoxidable.
D'acord amb aquestes indicacions del tècnic, no es correspon amb la
realitat l'afirmació que realitza en aquest cas concret el reclamant en el
seu escrit d'al·legacions, de data 27 d'abril de 2016 quan manifesta que
"segons els informes emesos en dates 21 d'abril de 2015 i 26 de gener
de 2016 per l'arquitecte i director facultatiu de les obres de la Tarraco
Arena Plaça (TAP) Sr. xxx, s'ha conclòs que les frontisses instal·lades a
la porta de vidre que es va trencar i va causar les lesions al Sr. Xxx tan
sols podien suportar, segons especificacions tècniques, un pes màxim
de 30 kg, essent que en tenia un de 60,75 kg".
Doncs, tal i com va exposar el tècnic, cada frontissa suporta un pes de
30 kg, per tant, si la porta de vidre està composta per dues fulles
batents de vidre, cada una d'aquestes fulles batents estan subjectades
per dues frontisses, una de superior i una d'inferior. És per això que,

com l'arquitecte director facultatiu de la TAP manifesta, l'origen de
l'incident prové de la frontissa superior instal·lada a la fulla batent
esquerra de vidre. Per tant, atès que són dues les frontisses instal·lades
a cada fulla batent i que cada una d'aquestes frontisses suporta un pes
de 30 kg, s'ha de concloure que les frontisses instal·lades a la fulla
batent de vidre que es va trencar podien suportar un total de 60 kg, que
es correspon amb el pes que suportava i, en conseqüència, la fulla
esquerra de vidre, tal i com va informar l'arquitecte Sr. Xxx, es va
despenjar per la deficient execució de la fixació mecànica frontissa
amb el muntant d'acer inox, que va desencadenar la fallida dels
components de la porta.

Al·lega també el reclamant l'existència d'una errada en el projecte per
plantejar una porta de vidre de fulles batents, atès que el més
convenient hauria estat instal·lar-ne una de vidre fix. Al respecte, indica
el director facultatiu de l'obra, Sr. xxx, en el seu informe de 26 de gener
de 2016 que "els espais existents sota les voltes de la grada tenen dos tipus
de tractament.
El primer tipus de tractament, pels espais que es destinen a usos restringits,
tals com magatzems, etc, on els tancaments estan fets amb portes opaques.

El segon tipus de tractament, pels espais que es destinen a usos públics i
accessibles per les persones, on els tancaments estan fets amb portes de
vidre amb la intenció de que els que siguin que limiten siguin visibles i
visitables pels usuaris.

Concretament l'espai de sota voltes definit entre els eixos 6 i 7, té accés per
dos dels seus costats. Un des de l'anella central mitjançant una porta de dues
fulles corredisses que deixen un pas lliure de 2m d'amplada, i un altre des de
el passadís radial mitjançant una porta de fulles batents que deixen un pas
lliure de 2 m d'amplada.

Una porta de fulla batents, és evident que no té un ús "estètic"; una porta és
perquè es pugui passar, si aquesta no fora la seva funció seria més adient
col·locar un vidre fix".

Per tant, és evident que una porta té un ús adient per entrar a un
recinte, en aquest cas l'entrada a la cafeteria o a la zona per seure de"
Tarraco Arena Coffe". Doncs, tal i com exposa el tècnic en el seu
informe "si es volgués impedir l'accés al recinte no es col·locaria cap
porta".

Per tot això, l'arquitecte i director facultatiu de les obres de la TAP
conclou que la causa de la ruptura del vidre de la porta és a
conseqüència de la deficient execució de la fixació de la pròpia

frontissa amb el tubular muntant d'acer inoxidable, la qual cosa va
desencadenar la fallida dels components de la porta.
Així mateix, encara que l'obra fos recepcionada en data 21 de juliol de
2014, no era possible detectar en aquell moment aquella deficient
execució, atès que no es tracta de vicis aparents. Així queda demostrat,
pel fet que des de que va tenir lloc la celebració de l'acta de recepció de
l'obra (21/07/2014) fins que es va produir l'incident (7/04/2015), havia
transcorregut un llarg període de temps (gairebé 9 mesos) durant el
qual no s'havia produït cap incident, essent aquesta dada indicativa que
aquella deficient execució no era possible apreciar-se amb anterioritat.
Així doncs, tenint en compte tota la prova practicada en aquest
expedient administratiu, queda clar que els danys s'han produït per la
defectuosa execució dels treballs que duia a terme SELPRATS, SL.
Doncs, atesa l'experiència professional que aquesta empresa tenia en
aquest sector i la seva capacitat tècnica per materialitzar projectes
d'obra civil de considerable magnitud, hauria de saber, perfectament,
com dur a terme la correcta col·locació de la frontissa perquè no es
despengés.
4. Relació causal: intervenció del contractista que produeix la lesió
patrimonial. Inexistència de relació causal respecte a la Diputació de
Tarragona.
D'acord amb la documentació que consta a l'expedient, les obres de
pavimentació del passadís perimetral, accessos al redol i arranjament
de les sales sota voltes de la Tarraco Arena Plaça (TAP) les duia a
terme l'empresa SELPRATS, SL. El contracte signat per l'esmentada
empresa amb la Diputació de Tarragona indica a la clàusula primera del
contracte que les parts s'obliguen a complir d'acord amb les
determinacions del Plec de clàusules administratives particulars, el
projecte tècnic de les obres i l'oferta del contractista. Aquest Plec de
clàusules al punt 18 DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS, en
concret al punt 18.2) estableix "el contractista respon de l'execució correcta de
les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest
plec:

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència
de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que
els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una
ordre de la Diputació.
El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de
força major establerts a l'article 231 del TRLCSP i també per vicis ocults durant 15
anys des de la recepció de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 236 del
TRLCSP". ( La negreta és nostra)

Aquesta clàusula, que fou acceptada per SELPRATS, SL amb la
signatura del contracte, estableix que l'empresa contractista és la
responsable dels danys que puguin patir els tercers, com ara el
reclamant. En el mateix sentit, en l'acta de recepció de les obres, de
data 21 de juliol de 2014, també s'indica que "el contractista durant el termini
de garantia és responsable dels defectes que puguin advertir-se en la construcció,
sense perjudici dels supòsits establerts a l'article 231 del RDL 3/2011, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic i
també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d'acord amb el
que estableix l'article 236 del TRLCSP".

L'esmentada Llei de Contractes del Sector Públic, TRLCS 3/2011, de
14 de novembre, disposa a l'article 214 que és obligació de la
contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució
del contracte. Així mateix, l'esmentat article disposa en el seu apartat
segon que l'Administració només serà responsable de les
conseqüències d'una ordre immediata i directa seva o de vicis del
projecte per ella elaborat. En aquest sentit, es pronuncia la sentència de
la sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya en la sentència
149/2010, d'11 de gener al considerar que "en los supuestos de
concurrencia de la Administración con contratistas (o concesionarios), la
responsabilidad corresponderá con carácter general a estos últimos y, sólo
para los supuestos de vicios del proyecto u orden inmediata y directa de la
Administración, a ella le corresponderá la indemnización".

És evident, i no s'ha provat el contrari, que la Diputació de Tarragona
no va donar cap ordre immediata i directa a la contractista per efectuar
una mala execució dels treballs. Per altra banda, d'acord amb els
informes tècnics existents, ha quedat acreditat que el despreniment
d'una de les fulles de la porta ha estat ocasionada per uns treballs
d'execució defectuosos del contractista i no pas per cap vici en el
projecte.
En aquest sentit, la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya han establert en reiterades ocasions
que en casos de reclamacions de responsabilitat patrimonial on el
servei el presta un contractista o un concessionari es declararà que la
responsabilitat patrimonial és del contractista, llevat que existeixi una
ordre de l'administració que hagi provocat el dany o que aquest dany es
refereixi a vicis del projecte, d'acord amb el que disposen els articles
123 de la Llei d'Expropiació Forçosa i 134 del Reglament de la llei
d'Expropiació Forçosa. Així mateix, aquesta jurisprudència recull que
caldrà que l'administració resolgui sobre la procedència de la
indemnització i sobre qui ha de pagar-la.
Així doncs, en el nostre cas la responsabilitat de la lesió soferta pel Sr.
xxx, d'acord amb els Plecs de condicions i el contracte signat per
SELPRATS S.L a més de la normativa sobre contractació i la
jurisprudència
contenciosa,
és
responsabilitat
únicament
i

exclusivament, tal com es determinarà en la part dispositiva, de
l'empresa SELPRATS SL, que s'haurà de fer càrrec de la
indemnització.

5.- Quantia a indemnitzar al reclamant per part del contractista
Exposat tot l'anterior, cal establir la quantia amb què correspon
indemnitzar al reclamant pels danys soferts el dia 7 d'abril de 2015.
1.
El senyor xxx demana com a indemnització dels danys soferts
per la caiguda de la porta de vidre la quantitat de 12.573,69 euros.
Aquesta quantia correspon als següents conceptes: 65 dies de baixa
impeditius (3.796,65 euros); 6 punts de seqüeles (5.267,82 euros);
perjudicis econòmics per lesions permanents (421,42 euros); altres
despeses: contractació cuinera substituta (3.055,00 euros);
desplaçament a visites (26,90 euros); farmacèutiques (5,90 euros).
La documentació mèdica aportada pel reclamant, per acreditar els
danys personals soferts, ha estat: informe del servei d'urgències de
l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de 7 d'abril de 2015; comunicat de
baixa laboral de data 7 d'abril de 2015; relació de dies en què es va
efectuar tractament rehabilitador a càrrec de Fraternitat Muprespa;
relació de visites i cures a l'ABS Santa Tecla – Llevant; comunicat
mèdic d'alta laboral en data 19 de maig de 2015, i informe mèdic
pericial emès pel Dr. xxx, de data 24 de juliol de 2015.
De l'informe mèdic del Dr. xxx aportat pel reclamant en data 5 d'agost
de 2015, a fi efecte de determinar-ne les seqüeles, se'n desprèn que un
cop valorades les lesions sofertes pel Sr. xxx, el període d'incapacitat
temporal és de 42 dies impeditius per a la seva ocupació habitual de
cuiner, i unes seqüeles corresponents al dolor residual en l'articulació
metacarpo-falàngica del segon dit de la mà esquerra, sense limitació de
la mobilitat i, un perjudici estètic, valorats en 2 i 4 punts, respectivament
(en total 6 punts).
Posteriorment, en data 7 d'octubre de 2015, el reclamant presenta nou
escrit manifestant que en relació als dies impeditius, malgrat que en
anterior informe mèdic del Dr. xxx s'establia un termini de 42 dies, amb
motiu d'una recaiguda el Sr. xxx va tornar a estar de baixa, dels dies 8 a
30 de juny de 2015, ambdós inclosos, aportant al respecte comunicat
de baixa i alta d'incapacitat temporal per contingències comunes de la
Seguretat Social. Per aquest motiu, manifesta que els dies impeditius
totals han de ser 65, repartits en dos períodes de 42 i 23 dies,
respectivament.
Altrament, la companyia asseguradora de la Corporació local, Mapfre
Empresas, va aportar informe mèdic pericial subscrit pel Dr. xxx, emès
en data 11 de novembre de 2015, en virtut el qual es conclou que el Sr.

xxx va realitzar tractaments actius i curatius fins el 13/05/2015, data de
finalització de la rehabilitació, sense que constin altres tractaments
actius que haguessin influït objectivament en la curació de les lesions,
per tant, es dictamina una sanitat de 36 dies impeditius, i unes seqüeles
corresponents a les molèsties de les articulacions de la mà esquerra i
perjudici estètic en grau lleu, valorats en 1 i 1 punts, respectivament. En
total doncs, es valoren les seqüeles en 2 punts.
Així doncs, atès que, de conformitat amb el dictamen del Dr. Xxx i la
documentació aportada pel reclamant, queda provat que el Sr. xxx, a
conseqüència de l'incident per la caiguda de la porta de vidre de la
TAP, va patir una lesió a la mà esquerra, que va requerir tractaments
actius i curatius fins el 13/05/2015, data de finalització de rehabilitació,
són considerats dies impeditius els 36 dies que va requerir per a la seva
sanitat (des del 7 d'abril de 2015 – data de la baixa laboral -, fins el 13
de maig de 2015 – data de finalització de la rehabilitació), atès que amb
posterioritat a aquesta darrera data no consten altres tractaments actius
que haguessin influït objectivament en la curació de les lesions.
Quant al reconeixement com a dies impeditius del període comprès
entre els dies 8 a 30 de juny de 2015, al·lega el reclamant que durant
aquest període va tornar a estar de baixa amb motiu d'una recaiguda.
No obstant això, el Sr. xxx no acredita que aquella recaiguda fos
conseqüència directa dels fets pels que reclama, per la qual cosa, no és
possible tenir en compte aquests dies a efectes del còmput de la
indemnització. Doncs, al respecte, únicament aporta comunicat de
baixa i alta d'incapacitat temporal per contingències comunes de la
Seguretat Social, sense que d'aquesta documentació se'n pugui
extreure quin era el motiu de la baixa ni tampoc que aquella recaiguda
fos conseqüència de l'incident ocorregut en data 7 d'abril de 2015, o si
per contra es va produir per altres circumstàncies alienes a aquell
incident.
Més encara, tenint en compte que tal i com indica el Dr. xxx (perit mèdic
aportat pel reclamant), en el seu informe emès el 24 de juliol de 2016, ja
va determinar les seqüeles després d'haver efectuat la corresponent
visita i exploració al Sr. xxx en data 9 de juny de 2015, i per tant, en
aquell moment el reclamant ja havia iniciat el segon període de baixa
laboral (del 8 al 30 de juny de 2015), sense que en cap moment
aquesta circumstància fos valorada pel Sr. xxx. Quedant així, ja des
d'aquell moment d'emissió de l'informe mèdic, determinades les
seqüeles del Sr. xxx.
Així, per a la seva determinació i quantificació econòmica de la
incapacitat temporal i de les seqüeles és d'aplicació el Reial Decret
Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles
a motor així com de la Resolució de 5 de març de 2014, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, per la qual es publiquen
les quanties de les indemnitzacions per mort, lesions permanents i

incapacitat temporal que resultaran d'aplicar durant 2014 el sistema per
a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en
accidents de circulació, vigent pels accidents ocorreguts amb
anterioritat a l'1 de gener de 2016, moment en que entra en vigor la Llei
35/2015, de 22 de setembre, que deroga el sistema per a la valoració
dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació
contingut en l'Annex del RDL 8/2004.
En conseqüència, en atenció al barem pel càlcul d'indemnitzacions
derivades d'accidents de Tràfic aprovat per Resolució de la Direcció
General de Seguros i Fons de Pensions de data 5-3-2014, la
indemnització total a reconèixer al reclamant pels 36 dies de caràcter
impeditiu (a raó de 58,41 euros/dia) ascendeix a la quantitat de
2.102,76 euros.
2. A més a més d'aquella quantitat, s'ha d'afegir la corresponent per les
seqüeles detectades, que són dos: 1 punt per seqüeles fisiològiques (
molèsties de les articulacions de la mà esquerra) i 1 punt per seqüela
estètica lleu, d'acord amb l'informe mèdic emès en data 11 de
novembre de 2015 pel Dr. xxx. Per tant, aquesta quantia ascendeix a
1.578,28 euros (a raó de 789,14 euros/punt cadascuna de les
seqüeles) i 63,13.-€ (a raó d'aplicar el factor de correcció del 8%, que
sol·licita el propi reclamant).
3. Per altra banda, també queda provat que el Sr. xxx, va haver de
contractar a una persona com adjunt de cuina que el substituís durant el
període de baixa laboral per les lesions sofertes a conseqüència de
l'incident per la caiguda de la porta de vidre de la TAP. Concretament,
el reclamant va aportar contracte de treball temporal com adjunta de
cuina de la Sra. xxx ( on s'indica com a clàusula específica " Sustituir
por baja de IT, al/a la trabajador/a xxx [...]"), i les nòmines
corresponents als períodes del 8/04/2015 al 30/04/2015 ( 1.081,62.€/bruts) i de l'1/05/2015 al 31/05/2015 ( 1.381,03.-€/bruts). En aquest
concepte el reclamant sol·licita una indemnització de 3.055.-€ ( 47 €/
dia x 65 dies).
Ara bé, el que ha quedat acreditat a través del comunicat mèdic que el
Sr. xxx va ser donat d'alta mèdica el dia 19/5/2015 perquè estava curat i
podia desenvolupar la seva feina habitual. Això s'ha de traduir que els
dies que són indemnitzables per aquest concepte han de ser un total de
42 dies ( 23 corresponent al mes d'abril i 19 del mes de maig, ja que el
dia 20 ja té l'alta per poder treballar), que a 47.-€ dia suposa que la
indemnització per aquest concepte sigui de: 1.974.-€.
4. A les anteriors quantitats cal afegir-hi l'import corresponent als tiquets
justificatius de despeses de desplaçament a visites mèdiques.
Tanmateix de les quantitats reclamades per aquest concepte,
únicament es poden tenir en consideració les corresponents a la
recàrrega d'una de les targetes de transport públic, atès que tal i com
es pot comprovar amb la documentació adjunta a l'escrit presentat pel

reclamant en data 18/06/2015 (document núm.12), el dia 14/04/2015, a
la mateixa hora (17:54) es van recarregar dos targetes T-10, una d'elles
amb el núm. de sèrie 1050736812 i l'altre amb núm. de sèries
1636018506. Tenint en compte això, únicament es pot reconèixer com
a indemnització la quantitat de 12 euros. A aquest import s'ha de sumar
el 1,45 euros que correspon a un bitllet senzill d'autobús, de data
14/04/2015, per fer el trajecte de Santa Tecla Llevant a Hospital Joan
XXIII, atès que consta acreditat que aquell dia, tenia concertada visita
mèdica a les 17:05 (document núm. 5.d).
El document núm. 12 adjunt amb l'escrit que el reclamant presentà en
data 18/06/2015, conté un tiquet de la farmàcia, de data 15/04/2015,
per un import de 5,90 euros. Tanmateix, no queda acreditat el concepte
d'aquesta despesa, sense poder determinar que es tracti d'una despesa
farmacològica directament relacionada amb la cura de la lesió objecte
de la present reclamació.
En conseqüència, cal entendre que la quantitat total a indemnitzar al
Sr. xxx és de: 5.731,62.-€.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Estimar parcialment, d'acord amb els fonaments de dret
exposats, la reclamació presentada pel senyor xxx pels danys
ocorreguts el dia 7 d'abril de 2015 a la Tarraco Arena Plaça
(TAP) com a conseqüència de la caiguda d'una porta de vidre al
seu damunt.
2. Declarar la responsabilitat del contractista, l'empresa SELPRATS
SL en la causació dels danys soferts pel senyor xxx i l'obligació
de fer-se càrrec del pagament de la indemnització.
3. Fixar la indemnització a percebre pel senyor xxx en la quantitat
de 5.731,62 euros (cinc mil set-cents trenta-un euros amb
seixanta-dos cèntims).
4. Comunicar la resolució a tots els interessats.

Règim de recursos:
-

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

-

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

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC

Cultura
PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS I PAGAMENT
AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL PLA
D'ADECUACIÓ D'ESPAIS MUSEÍSTICS DEL MUNICIPI. ANY 2015.
FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
27/02/2015 va aprovar, mitjançant conveni signat en data 17 de
març de 2015, la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de
Cambrils per import de 80.000 euros per al Pla d'adequació
d'espais museístics del municipi, l'any 2015.
2. El beneficiari ha presentat la documentació justificativa i s'ha
comprovat, i així ho fa constar a la documentació que presenta, 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, es
proposa el pagament proporcional de l'esmentada subvenció, fent
constar les incidències detectades en la documentació presentada,
si s'escau.
3. El representant de l'ens local 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. Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el tex refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, publicat en el BOE
núm. 59 de 9 de marc.
5. Llei30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú,
publicat en el BOE núm. 285 de 27 de novembre.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar la justificació
l'Ajuntament de Cambrils.

de

subvenció

presentada

per

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:
Ajuntament de Cambrils
Municipi:
Cambrils
Concepte subvenció:
Adequació Espais Museístics
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-333-76228-02
Pressupost Elegible:
80.000,00 euros
Import concedit:
80.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
72.545,45 euros
Import a pagar amb reducció:
72.545,45 euros
Import no justificat a donar de baixa: 7.454,55 euros
Número d'operació anterior:
2015006272
Total: .................................... 72.545,45 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.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

PUNT 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA FUNDACIÓ LLIGA PER A LA

INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DEL CÀNCER (FUNCA) PER AL
PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE L’ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Fundació Lliga per a la investigació i prevenció del càncer
(FUNCA), és una entitat sense ànim de lucre, que té per objectiu portar
a terme activitats relacionades amb la investigació, els sistemes
d’informació, la prevenció i el control del càncer, i donar suport a la
gestió de serveis relacionats amb l’oncologia a les regions sanitàries
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sobretot pel que fa referència a
la investigació epidemiològica i la prevenció del càncer.
2.- Quant a la prevenció, la FUNCA està orientada en diverses
activitats, entre d’altres, el Programa de Detecció Precoç del Càncer de
Còlon i Recte. La funció que realitza és la de portar a terme la
coordinació i l’avaluació del Programa a través de l’Oficina Tècnica de
Cribatge del Programa de Còlon i Recte (OTC).
3. Tant la Diputació de Tarragona com la FUNCA són conscients de la
importància social de la realització d’activitats de prevenció i
investigació del càncer, i la seva repercussió en la millora de la salut i la
qualitat de vida de la població. Aquesta col·laboració es situa en el marc
de les actuacions de protecció i promoció de la salut pública de la
Diputació i té per objectiu donar suport en el desenvolupament de la
implantació del programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.
4.- El dia 29 de març de 2016 (RE 1-2016-009246-1), la FUNCA
presenta el programa d’actuació corresponent, amb l’objectiu d’ampliar
el programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les
comarques de l’Alt Camp i l’inici a les comarques de la Conca de
Barberà i el Baix Camp.
5. La subvenció de la Diputació de Tarragona té per objecte participar
en el finançament de les actuacions a realitzar a les comarques de l’Alt
Camp i l’inici a les comarques de la Conca de Barberà i el Baix Camp
aquest any 2016 per la FUNCA com Oficina Tècnica del Programa, que
són bàsicament les següents:
Xerrades informatives i de coordinació amb les professionals sanitaris.
Actualització permanent del protocol diagnòstic del Programa tenint en
compte els protocols del Programa global de Catalunya i de les
especificitats de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.
Participació en l’adequació i millora del programa informàtic del
Programa.
Preparació i actualització permanent de la població diana i adequació
d’aquesta a la base de dades del Programa.
Preparació i enviament de les cartes de presentació i d’invitació del
Programa.
Seguiment i suport dels professionals d’Atenció Primària de Salut
implicats en el Programa.

Suport als professionals del Laboratori d’anàlisis clíniques implicats en
el Programa en tot allò que necessitin.
Suport als professionals que realitzaran les endoscòpies del Programa
en tot allò que necessitin.
Gestió de les cartes retornades.
Seguiment de la participació i de la correspondència dels resultats amb
la participació.
Informació i consell als usuaris mitjançant atenció telefònica.
Gestió de les primeres visites d’infermeria dels casos amb test positiu
Revisió dels informes de les colonoscòpies realitzades.
Enviament de les cartes de resultats als usuaris del Programa.
Seguiment dels fluxos i els circuits entre les diferents nivells.
Preparació, convocatòria i coordinació de les reunions de la Comissió
de Seguiment del Programa.
Anàlisi i avaluació dels resultats que es van obtenint i, detecció, si és el
cas, d’aspectes millorables.
Disseny del Butlletí del Programa.
− Coordinació general de tots els professionals dels centres
i nivells implicats en el Programa.

6. L’aportació econòmica de la Diputació per aquesta actuació és de
TRENTA MIL Euros ( 30.000,00 €).
El pressupost d’aquest programa que presenta la FUNCA es preveu en
66.704,00 €, dels quals la FUNCA n’assumeix 36.704 €, per tant la
subvenció de la Diputació comporta el finançament del 44,97 %.
Aquest import va a càrrec de l’aplicació pressupostària nominativa del
pressupost vigent de la corporació destinada a aquest efecte: 20161200-311-48951-01- Conveni FUNCA
7. La vigència del present conveni és per a l’any 2016, finalitzat el qual
s’extingirà sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni
tàcita.
8. La Unitat Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública del SAM ha emès
informe favorable sobre la conveniència de la signatura d’aquest
conveni.

FONAMENTS DE DRET
En tot allò no previst en aquest conveni, és d’aplicació la 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, les Bases generals de subvencions i les Bases d’execució
del Pressupost vigents de la Diputació de Tarragona. El Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la
Llei general de subvencions.

Així mateix serà d’aplicació la Llei 47/2003, de 26 de novembre, Llei
General Pressupostària, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú i la Llei 26/2010, de 3 de
agosto, de règim jurídic i de procediment de las administracions
públiques de Catalunya. (en matèria de procediment), la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local Llei 19/2013, Dleg
2/2003 ,Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern , com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern; així com per la resta de
l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic aplicable .
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció
del Càncer (FUNCA) una subvenció per a la investigació i prevenció del
càncer a l’any 2016, segons s’indica:
Beneficiari: Fundació Lliga Per A la Investigació i Prevenció del Càncer
Municipi:
Reus
Concepte:
2016 - Conveni FUNCA - Càncer Colon
Pressupost Elegible:
66.704,00 euros
% concedit:
44,97%
Import concedit:
30.000,00 euros
Aplicació pressupostària:
2016/1200/311/48951/01

Aquesta subvenció s'entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, 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. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l'acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la FUNCA
per regular la concessió d’una subvenció per a la investigació i
prevenció del càncer a l’any 2016.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la
concessió a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de
la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinqué.- Notificar aquest acord a la FUNCA, i comunicar-ho a la
Intervenció General d’aquesta 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 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE REUS, PER A LA
COL·LABORACIÓ EN LA DINAMITZACIÓ DEL SECTOR OLEÍCOLA
DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2016.
1.- ANTECEDENTS DE FET

1.- La Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 92
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ha d’exercir
les funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als
municipis, de la província de Tarragona, per facilitar la gestió de les
seves competències, impulsar la seva modernització i contribuir al
benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori. En
aquest marc, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus,
col·laboren en l’objectiu de dinamitzar el sector oleícola de la
demarcació de Tarragona.
2.- La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus reconeixen la
complementarietat i coincidència d’objectius en promoure la cultura de
l’olivera i de l’oli d’oliva a la ciutadania en general de la província de
Tarragona. Aquestes actuacions s’han vingut realitzant mitjançant el
Centre de Desenvolupament de l’Oli –CDO-. És voluntat d’ambdues
Administracions oferir el servei a tots els municipis de la província de
Tarragona amb importància olivarera.
3.-. Així a la vista de la sol·licitud de col·laboració, amb número de
registre d’entrada (RE 1-2016-012100-1), realitzada per l’Ajuntament de
Reus per implementar el projecte de dinamització del sector oleícola de
la demarcació de Tarragona mitjançant el Centre de Desenvolupament
de l’Oli, la Diputació va acordar reservar la quantitat de 15.000 € en el
pressupost de la corporació del 2016 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016/1200/419/46702 i per mitjà del present Conveni es
regula aquesta col·laboració.
4.- L’objectiu operacional del 2016 es centre en crear coneixement
envers l’olivera i l’oli d’oliva i realitzar tasques de difusió i promoció de
l’oli d’oliva i es concreten en els següents accions per aquest exercici
de 2016:

Direcció i gestió del Centre de Desenvolupament de l’Oli (CDO) i
impulsar projectes i accions per tal de promoure la cultura de l’oli en
l’àmbit provincial. El CDO és l’organització administrativa
especialitzada sense personalitat jurídica pròpia, creada per promoure
les activitats lligades al desenvolupament de les ciutats oleícoles.
Redacció, entrevistes i edició d’una nova edició del butlletí Oleo (núm.
20).

•
•
•
•
•
•

X edició dels Premis CDO 2016 als millors olis d’oliva verge extra de
Tarragona
Disseny, edició de les bases dels Premis als Millors Olis d’Oliva verge
extra de Tarragona.
Convocatòria i difusió dels Premis CDO 2016 al sector oleícola i als
mitjans de comunicació.
Recollida de mostres d’oli d’oliva verge per classificacions i lliurament
del laboratori d’olis i al Panell oficial de tast de Catalunya per la seva
valoració.
Organització i realització de l’acte de lliurament dels Premis CDO.
Disseny i edició del material de comunicació: “Pop-up” Premis Oli.
Pagament dels Premis CDO 2016.
Participació en les fires de l’oli dels municipis (7 fires) amb la
realització de les següents accions:
• Enviament d’una carta informativa als municipis de la
demarcació de Tarragona per tal de que puguin sol·licitar el
servei.
• Realització d’un tast d’oli divulgatiu per part dels membres del
Panell Oficial de Tast de Catalunya, als municipis que ho
sol·liciten .
• Disseny i edició de material comunicatiu per a fires, Roll up o
similar.
Promoció de l'oleoturisme: nova actuació per fomentar la descoberta
dels espais paisatgístics i centres de producció destinats a l’elaboració
de l’oli de la nostra demarcació. Recopilació de tota la informació dels
espais d'interès en el camp de l'oleoturisme.

5.- El finançament de les actuacions d’aquest projecte és el següent:
Descripció de les actuacions

Import de les
actuacions (€)

Diputació de Tarragona per les següents actuacions:

15.000

Redacció, entrevistes i impressió del butlletí Oleo,
núm. 20

800,00

X edició dels Premis CDO 2016 als millors olis d’oliva
verge extra de la demarcació de Tarragona: disseny i
edició de les bases, desplaçaments per a la recollida
de mostres d’oli, disseny i impressió del nou quick up

9.600,00

dels Premis, olis premiats, organització de l’acte de
lliurament del premi, adhesius i ampolles.
Participació en les fires de l’oli dels municipis (7 fires):
tastos per un expert i disseny i impressió d’un nou
quick up.

3.000,00

Promoció de l’oleoturisme: accions diverses (sessions
informatives,
tastos,
edició
de
material)
i
desplaçaments.
Ajuntament de Reus per les següents actuacions:

1.600,00
15.000,00

Mitjans humans
Total

15.000,00

30.000,00 €

6.- El pressupost de despeses d’aquestes actuacions per part de la
Diputació de Tarragona durant l’any 2016 és de 15.000,00 €. L’import
total de la Diputació ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL euros
(15.000,00 €), que suposa el finançament del 100 % del cost, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/1200/419/46702.
7.- La vigència del present conveni serà d’un any des de la signatura,
sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita . El
termini màxim de presentació de la documentació justificativa de les
actuacions concedida és de 3 mesos des de la finalització de la
vigència del conveni.
FONAMENTS DE DRET
El present conveni interadministratiu de col·laboració es regeix pels
seus propis pactes i en allò que no estigui establert és d’aplicació: l’art 6
i següents de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
de procediment administratiu comú , els articles 108 a 112 de la Llei de
règim jurídic i procediment de les Administracions de Catalunya, la Llei
de Bases de Règim Local article 55,l’article 144 i següents del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals articles 303 i següents, així
com per la resta de l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic
aplicable .
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació de la Diputació de Tarragona en el conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus, segons s’indica:
Pressupost d’actuacions:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

30.000,00 euros
15.000,00 euros
100,00%
15.000,00 euros

Aplicació pressupostària:

2016/1200/419/46702

Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Reus, que regula la col·laboració per a la dinamització
del sector oleícola a la demarcació de Tarragona per l’any 2016.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquesta conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la
concessió a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de
la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinqué.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Reus i comunicar-ho
a la Intervenció General d’aquesta 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 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE CREIXELL PER
A REGULAR UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA DE L’ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT
EXTERIOR DEL MUNICIPI. ANY 2016.
1.- Exposició de fets
1.1.- El pla estratègic 2015-2019 de la Diputació de Tarragona
determina la línia estratègica “Actuar en la preservació de la salut i la
natura”. En aquest quadrienni, un dels objectius anuals d’aquesta línia
és gestionar el foment de l’estalvi energètic.
1.2.- En data 14 de juliol de 2016 (RE 1-2016-022513-1) l’Ajuntament
de Creixell sol·licita un ajut per a la realització de les actuacions de
millora per a l’estalvi i eficiència energètica en la gestió de l’enllumenat
exterior.
1.3. En data 19 de maig de 2015 la Unitat d’Enginyeria Municipal del
Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona,
prèvia petició de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori,
informa favorablement de les millores per a l’estalvi i l’eficiència

energètica en la gestió de l’enllumenat exterior a diversos carrers de
Creixell.
1.4.- El pressupost d’aquesta actuació és de 79.100,95 €, per tal de dur
a terme el projecte de l’Ajuntament de Creixell, del que la Diputació
finança exclusivament les despeses de material (62.780,11 €).
1.5.- La Diputació de Tarragona va acordar la quantitat de 50.000,00 €
en el pressupost de la corporació del 2016, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
1200/170/76235/01, per al finançament de les
actuacions de millora per a l’estalvi i eficiència energètica en la gestió
de l’enllumenat exterior del municipi de Creixell, que representa el 79,64
% del pressupost elegible de les despeses de material i serà lliurada
prèvia justificació de les despeses totals realitzades en la forma i termini
que s’estableix al conveni.
2.- Fonaments de dret.
1. En tot allò no previst en aquest conveni, és d’aplicació la 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, les Bases generals de subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost vigents de la Diputació de Tarragona. El
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la
Llei general de subvencions.
2. Així mateix serà d’aplicació la Llei 47/2003, de 26 de novembre, Llei
General Pressupostària, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú i la Llei 26/2010, de 3 de
agosto, de règim jurídic i de procediment de las administracions
públiques de Catalunya. (en matèria de procediment), la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local Llei 19/2013, Dleg
2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern , com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern; així com per la resta de
l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic aplicable .
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció, per les
actuacions de millora per a l’estalvi i eficiència energètica en la gestió
de l’enllumenat exterior:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Creixell
Creixell
Conveni Creixell Eficiència Energètica
62.780,11 euros

% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressupostària

79,64%
50.000,00 euros
2016/1200/170/76235/01

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, 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. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Creixell per regular la concessió d’una subvenció per
les actuacions de millora per a l’estalvi i eficiència energètica en la
gestió de l’enllumenat exterior.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la
concessió a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de
la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Creixell i comunicarho a la Intervenció General d’aquesta 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 8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL
AGRÀRIA JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA
(JARC) PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE DINAMITZACIÓ
DEL MÓN RURAL.
EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona té com un dels seus objectius preferents
impulsar el desenvolupament sostenible arreu del territori integrant els
aspectes econòmics, socials i culturals en el vessant medi ambiental, i
que aquest impuls es fonamenta en l’aplicació de mesures destinades

entre d’altres, a la preservació i defensa dels valors naturals dels
municipis de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
1. El món rural és divers tant pel que fa a les seves gents, com pel
que fa a les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen.
L’Organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) desenvolupa activitats a l’entorn agrícola i
ramader dins de les comarques tarragonines.Com a Organització
Professional Agrícola
Des de l’Organització professional agrària Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya (JARC) es realitzen tasques de
dinamització sectorial i de territori amb activitats com la
participació en fires i mercats, la promoció del Grup de Dones,
impulsar nous projectes empresarials o de modernitzar els antics,
i tramitació de serveis a agricultors i ramaders, entre d’altres.

2. El 18 de novembre de 2015, de l’Organització professional
agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
sol·licita un ajut per a la realització de les actuacions que es
relacionen a la memòria presentada així com el pressupost
desglossat següent:

Pressupost activitats per a la dinamització del món
rural
1. Personal del (JARC)

Import total de
l’actuació (€)
16.200€

2. Lloguers

4.500€

3. Telefonia

700€

4. Col·laboradors

2.000€

5. Material oficina

600€

Total despeses

24.000€

Total subvenció sol·licitada

12.000€

El pressupost total que presenta l’Organització professional agrària
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) és de 24.000 euros
. L’import de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de
VUIT MIL (8.000€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016-1200419-48901 del Pressupost de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona
FONAMENTS DE DRET

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions , el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei general de subvencions, el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
2. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
3. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment; la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local, Decret legislatiu 2/2003 el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
, com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; així com per la resta de l’ordenament
de règim local espanyol i autonòmic aplicable
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Organització professional agrària Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) una subvenció per import
de VUIT MIL EUROS (8.000 €), per activitats de dinamització del món,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016-1200-419-48901-01 del
Pressupost de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i
Territori del SAM de la Diputació de Tarragona, segons s’indica:
Beneficiari:
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Municipi:
Reus
Concepte:
2016 - Conveni JARC
Pressupost Elegible:
24.000,00 euros
% concedit:
33,33%
Import concedit:
8.000,00 euros
Aplicació pressupostària 2016-1200-419-48901-01

Aquesta subvenció s'entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, 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. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l'acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) per a la realització de les activitats de dinamització
del món rural al camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre .

Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura del conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació del Conveni a
la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva
publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Organització professional agrària
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i comunicar-ho a la
Intervenció General d’aquesta 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’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL PARC NATURAL DE LA SERRA
DE MONTSANT PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
PER FER ACTUACIONS PER A L'ESTUDI I CONSERVACIÓ DE LA
SOMERETA. ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
El pla estratègic 2015-2019 de la Diputació de Tarragona determina la
línia estratègica “Actuar en la preservació de la salut i la natura”.
La Diputació de Tarragona, com a membre integrant de la Junta
Rectora del Parc Natural de la Serra de Montsant, vol dur a terme
actuacions de conservació de la natura en els àmbits territorials on té
capacitat directa d’incidència, com és aquest espai natural de protecció
especial.
El Massís de la Serra de Montsant compta amb un valor natural
d’extrema singularitat: l’existència de l’espècie endèmica d’àrea
restringida coneguda com somereta de Montsant (Lluciapomaresius
panteli). Aquesta espècie va ser descoberta l’any 1897, però no se’n va
tenir cap més notícia fins un segle més tard, l’any 2000, quan
l’entomòleg Joan Barat la va localitzar. Els treballs de redacció del Pla
Especial de la serra de Montsant van posar de relleu la importància de
la somereta com a endemisme exclusiu del massís, i l’any 2011 el Parc
Natural va organitzar-ne la cerca, amb èxit.

Donada la importància d’aquesta espècie pel territori i pel Parc, entre
els anys 2014 i 2015 el Parc ja va iniciar estudis vinculats a la somereta
(relatius a la seva biometria i ús de l’espai), així com també va
començar a preparar material de difusió de la importància de l'espècie
(audiovisual de 5 minuts).
En aquest context, la Diputació de Tarragona vol signar un acord de
col·laboració per regular una subvenció amb l’objecte de contribuir en
l'estudi científic de l’estatus de conservació de la somereta de Montsant
(Lluciapomaresius panteli). L'objectiu últim de l'estudi és, cas que es
confirmi la seva importància i estat amenaçat, impulsar el procediment
perquè sigui legalment protegida.
Concretament, per aquest any 2016, el Parc planteja la sol·licitud de
subvenció a Diputació de Tarragona per actuacions concretes del total
del projecte, que es preveu dilatar uns tres o quatre anys. Les
actuacions proposades per a 2016 responen a actuacions de
prospecció i mostreig.
Per a dur-les a terme, el Parc contractarà externament els treballs
especialitzats.
En conseqüència, es preveu justificar les actuacions de 2016 amb la
presentació dels treballs i documentació complementària, determinada
segons les bases d’execució del pressupost.
El següent quadre presenta un resum de les actuacions i del seu
pressupost:

Àmbit d'estudi de l'espècie
Distribució
Dins la Serra
de Montsant

Externa (mundial)

Caracterització Morfològica

Estudis específics
Actuació 01:
Prospecció integral i sistematitzada de la Serra:
1. Obtenir una estimació de la distribució de
l'espècie dins de la Serra;
2. Avaluar l'esquema de la distribució
(continua, disgregada, etc.)
Actuació 02:
Determinació de l'àrea potencial i prospecció:
1. Estimar l'àrea de distribució potencial en una
primera fase (distribució grup filogenètic més
pròxim i criteris bioclimàtics);
2. Prospectar l'àrea de distribució potencial
Actuació 03:
Biometria dels adults
1.
Completar la descripció morfomètrica
aportada per L. Navàs

Import (€)
IVA inclòs
2.100,00

5.493,40

4.485,07

Biologia i
autoecologia

Ús de l'espai

Actuació 04:
Selecció/caracterització d'hàbitat
(1)Calcular el rang d'hàbitats seleccionats
per l'espècie i l'apetència per cadascun
d'aquests en diferents fases del seu cicle
anual

5.033,60

17.112,07

Al pressupost de 2016 de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i
Territori, a l'aplicació pressupostària 1200/172/48113, es disposa de
17.000,00 € de consignació pressupostària per col·laborar a
subvencionar aquest projecte. La subvenció de la Diputació es
correspon amb el 99,35% del pressupost elegible.
FONAMENTS DE DRET
En tot allò no previst en aquest conveni, és d’aplicació la 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, les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de
Tarragona.
Així mateix serà d’aplicació la Llei 47/2003, de 26 de novembre, Llei
General Pressupostària, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú i la Llei 26/2010, de 3 de
agosto, de règim jurídic i de procediment de las administracions
públiques de Catalunya. (en matèria de procediment), Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern , com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. El Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis als ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Parc Natural de la Serra de Montsant una
subvenció, pel finançament de la prospecció i mostreig de la somereta
de Montsant, segons s’indica:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Parc Natural de la Serra del Montsant
La Morera de Montsant
2016 - Conveni SOMERETA - PNSM
17.112,07 euros
99,35%
17.000,00 euros

Aplicació pressupostària:

2016/1200/172/48113/01

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en l’acord de col·laboració, 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. En qualsevol cas, la
signatura de l’acord de col·laboració per part del representant legal del
beneficiari és una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i el Parc
Natural de la Serra de Montsant per a l’any 2016 per regular una
subvenció per dur a terme actuacions de prospecció i mostreig de la
somereta durant l'any 2016.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la
concessió a “la Base de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes
de la seva publicació en “el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones”.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Parc Natural de la Serra de Montsant
i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta 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 10.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE
L'AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A
LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 6 de febrer de 2015, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la millora
de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, per l’exercici 2015 i
publicada al BOPT núm. 36 de 13 de febrer de 2015.

2.- Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona 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 del Pla de Santa Maria
El Pla de Santa Maria
Manteniment
19-06-2015
2016-1200-311-46213-02
6.079,24 euros
3.517,50 euros
2.814,00 euros

3.- Mitjançant escrit, de 7 de juliol de 2016, (RE 8004330008-1-2016022203-2, de 12 de juliol de 2016), l’Ajuntament del Pla de Santa Maria
comunica la renúncia a la subvenció atorgada davant la impossibilitat
de realitzar l’actuació de la línia de manteniment.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC, el procediment finalitza entre d’altres
circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la
sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per l’ordenament
jurídic.
3. La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions
imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de
les condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la
possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari.
4. En el present cas, l’Ajuntament del Pla de Santa Maria renúncia a la
subvenció concedida, línia de manteniment, i no existeix impediment, a
la normativa reguladora de les subvencions públiques ni a les bases
específiques reguladores de les subvencions per actuacions del
programa de protecció de la salut pública, per efectuar la renúncia a la
subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia i donar de baixa la subvenció de
l’Ajuntament del Pla de Santa Maria per actuacions de protecció de la
salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum

humà, manteniment, tal com es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

Ajuntament del Pla de Santa Maria
El Pla de Santa Maria
Manteniment
19-06-2015
2016-1200-311-46213-02
6.079,24 euros
3.517,50 euros
2.814,00 euros
2.814,00 euros
2015027643

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria 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 11.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE
L'AJUNTAMENT DEL MORELL A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA
GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. LÍNIA
D'INVERSIONS. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 6 de febrer de 2015, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la millora
de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, per l’exercici 2015 i
publicada al BOPT núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2.- Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i pels imports
que també es consignen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

Ajuntament del Morell
Del Morell
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02
1.500,00 euros

Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

885,75 euros
708,60 euros

3.- Mitjançant escrit, de 21 de juliol de 2016, (RE 8004330008-1-2016023312-2, de 21 de juliol de 2016), l’Ajuntament del Morell comunica la
renúncia a la subvenció atorgada davant la impossibilitat de realitzar
l’actuació de la línia d’inversions.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC, el procediment finalitza entre d’altres
circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la
sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per l’ordenament
jurídic.
3. La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o
condicions imposades en les bases de subvencions. No obstant,
el compliment de les condicions imposades depèn de la voluntat,
o també de la possibilitat, de portar a terme aquestes per part del
beneficiari.
4. En el present cas, l’Ajuntament del Morell renúncia a la
subvenció concedida, línia d’inversions, i no existeix impediment,
a la normativa reguladora de les subvencions públiques ni a les
bases específiques reguladores de les subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública, per
efectuar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renuncia i donar de baixa la subvenció de
l’Ajuntament del Morell per actuacions del programa de protecció de la
salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de
consum humà: inversions, tal i com es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Import concedit:
Import no justificat a donar de baixa:

Ajuntament del Morell
Del Morell
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02
708,60 euros
708,60 euros

Número d'operació anterior:

2015027756

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Morell i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Tercer.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 12.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE
SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES
INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS. CONVOCATÒRIA
2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans, va ser aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i
publicada el BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
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 la Canonja
La Canonja
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
1.500,00 euros
1.148,55 euros
803,99 euros

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

Ajuntament de Montferri
Montferri
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02

Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

7.630,22 euros
5.842,46 euros
5.550,34 euros

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

Ajuntament de Móra la Nova
Móra la Nova
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
4.516,00 euros
3.457,90 euros
2.766,32 euros

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

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
7.850,00 euros
6.010,74 euros
4.808,60 euros

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

Ajuntament de Solivella
Solivella
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
9.156,48 euros
6.806,22 euros
6.125,60 euros

Total: 11.577,41 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Canonja
La Canonja
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
6.840,00 euros
5.237,39 euros
3.666,17 euros

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

Ajuntament de Montferri
Montferri
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
1.132,56 euros
867,20 euros
823,84 euros

Total: 4.490,01 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de la subvenció, 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 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 de l’ajuntament que s’indica
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans.
Segon.- Lliurar l’import corresponent als ajuntaments que es detallen a
continuació, els quals tenen la següent aplicació pressupostària 20161200-311-46214-02:
Beneficiari:
Ajuntament de la Canonja
Municipi:
La Canonja
Concepte subvenció:
Control plagues
Pressupost Elegible:
1.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.148,55 euros
Import concedit:
803,99 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
0,00 euros
Import a pagar amb reducció:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
803,99 euros
Número d'operació anterior:
2015027503
Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
7.630,22 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.842,46 euros
Import concedit:
5.550,34 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
0,00 euros

Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

0,00 euros
5.550,34 euros
2015027534

Beneficiari:
Ajuntament de Móra la Nova
Municipi:
Móra la Nova
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
4.516,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.457,90 euros
Import concedit:
2.766,32 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
3.386,64 euros
Import a pagar amb reducció:
2.709,31 euros
Import no justificat a donar de baixa:
57,01 euros
Número d'operació anterior:
2015027537
Beneficiari:
Ajuntament de Santa Oliva
Municipi:
Santa Oliva
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
7.850,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.010,74 euros
Import concedit:
4.808,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
4.793,95 euros
Import a pagar amb reducció:
3.835,16 euros
Import no justificat a donar de baixa:
973,44 euros
Número d'operació anterior:
2015027574
Beneficiari:
Ajuntament de Solivella
Municipi:
Solivella
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
9.156,48 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.806,22 euros
Import concedit:
6.125,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.592,13 euros
Import a pagar amb reducció:
5.032,92 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.092,68 euros
Número d'operació anterior:
2015027579
Total: 11.577,41 euros
Beneficiari:
Ajuntament de la Canonja
Municipi:
La Canonja
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
6.840,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.237,39 euros
Import concedit:
3.666,17 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
6.514,68 euros
Import a pagar:
3.666,17 euros
Número d'operació anterior:
2015027502
Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Montferri
Montferri

Concepte subvenció:
Control plagues
Pressupost Elegible:
1.132,56 euros
Pressupost Mínim a Executar:
867,20 euros
Import concedit:
823,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.466,52 euros
Import a pagar:
823,84 euros
Número d'operació anterior:
2015027535
Total: 4.490,01 euros

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE
SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES
PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA DE 2015.
PROPOSTA 1
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament
de despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada per
la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer
de 2015, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de
febrer de 2015.
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 la Fatarella
La Fatarella
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
4.624,13 euros
4.312,00 euros
3.880,80 euros

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

Emd de la Serra d'Almos
Serra d'Almos
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
2.100,30 euros
1.958,53 euros
1.860,61 euros

Total: 4.308,04 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de la subvenció, 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 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
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals.

Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació, els quals tenen la següent aplicació
pressupostària 2016-1200-312-76200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de la Fatarella
Municipi:
La Fatarella
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
4.624,13 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.312,00 euros
Import concedit:
3.880,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
4.195,04 euros
Import a pagar amb reducció:
3.775,54 euros
Import no justificat a donar de baixa:
105,26 euros
Número d'operació anterior:
2015028043
Beneficiari:
Emd de la Serra d'Almos
Municipi:
Serra d'Almos
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
2.100,30 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.958,53 euros
Import concedit:
1.860,61 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
560,53 euros
Import a pagar amb reducció:
532,50 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.328,11 euros
Número d'operació anterior:
2015028090
Total: 4.308,04 euros

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicarho a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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.

PROPOSTA 2
EXPOSICIÓ DE FETS

1.
La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament
de despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i
publicada al BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
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:
Penedès
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Banyeres del
Banyeres del Penedès
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
3.000,00 euros
2.797,50 euros
2.377,88 euros

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

Ajuntament de Benifallet
Benifallet
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
4.500,00 euros
4.196,25 euros
3.776,62 euros

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

Ajuntament de Bot
Bot
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
6.300,00 euros
5.874,75 euros
5.287,28 euros

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

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
2.678,95 euros
2.498,12 euros
2.373,21 euros

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

Ajuntament de Ginestar
Ginestar
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
2.009,31 euros
1.873,68 euros

Import concedit:

1.686,31 euros

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

Ajuntament de la Morera de
La Morera de Montsant
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
3.478,70 euros
3.243,89 euros
3.081,70 euros

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

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
7.000,00 euros
6.216,67 euros
5.595,00 euros

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

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
6.669,76 euros
6.216,67 euros
5.595,00 euros

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

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
3.520,07 euros
3.282,47 euros
3.118,34 euros

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

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
7.000,00 euros
6.527,50 euros
5.222,00 euros

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

Ajuntament de Nulles
Nulles
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
2.721,90 euros
2.538,17 euros

Import concedit:

2.411,26 euros

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

Ajuntament de Querol
Querol
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
5.437,75 euros
5.070,70 euros
4.563,63 euros

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

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
7.079,56 euros
6.216,67 euros
5.595,00 euros

Total: 36.711,75 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de la subvenció, 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 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
2014 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals.

Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació, els quals tenen la següent aplicació
pressupostària 2016-1200-312-76200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Banyeres del
Penedès
Municipi:
Banyeres del Penedès
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
3.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.797,50 euros
Import concedit:
2.377,88 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 85,00%
Despesa justificada:
1.329,78 euros
Import a pagar amb reducció:
1.130,31 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.245,57 euros
Número d'operació anterior:
2015027998
Beneficiari:
Ajuntament de Benifallet
Municipi:
Benifallet
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
4.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.196,25 euros
Import concedit:
3.776,62 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
2.974,79 euros
Import a pagar amb reducció:
2.677,31 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.099,31 euros
Número d'operació anterior:
2015028000
Beneficiari:
Ajuntament de Bot
Municipi:
Bot
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
6.300,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.874,75 euros
Import concedit:
5.287,28 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.547,51 euros
Import a pagar amb reducció:
4.992,76 euros
Import no justificat a donar de baixa:
294,52 euros
Número d'operació anterior:
2015028004
Beneficiari:
Ajuntament de Cabacés
Municipi:
Cabacés
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
2.678,95 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.498,12 euros
Import concedit:
2.373,21 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.377,99 euros
Import a pagar amb reducció:
2.259,09 euros
Import no justificat a donar de baixa:
114,12 euros
Número d'operació anterior:
2015028007

Beneficiari:
Ajuntament de Ginestar
Municipi:
Ginestar
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
2.009,31 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.873,68 euros
Import concedit:
1.686,31 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.060,24 euros
Import a pagar amb reducció:
954,22 euros
Import no justificat a donar de baixa:
732,09 euros
Número d'operació anterior:
2015028035
Beneficiari:
Ajuntament de la Morera de
Montsant
Municipi:
La Morera de Montsant
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
3.478,70 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.243,89 euros
Import concedit:
3.081,70 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.243,88 euros
Import a pagar amb reducció:
3.081,69 euros
Import no justificat a donar de baixa:
0,01 euros
Número d'operació anterior:
2015028047
Beneficiari:
Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi:
La Riera de Gaià
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
7.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.216,67 euros
Import concedit:
5.595,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.687,84 euros
Import a pagar amb reducció:
5.119,06 euros
Import no justificat a donar de baixa:
475,94 euros
Número d'operació anterior:
2015028052
Beneficiari:
Ajuntament de la Secuita
Municipi:
La Secuita
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
6.669,76 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.216,67 euros
Import concedit:
5.595,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.922,71 euros
Import a pagar amb reducció:
5.330,44 euros
Import no justificat a donar de baixa:
264,56 euros
Número d'operació anterior:
2015028053
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Consultoris mèdics
3.520,07 euros
3.282,47 euros
3.118,34 euros

% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.494,96 euros
Import a pagar amb reducció:
2.370,21 euros
Import no justificat a donar de baixa:
748,13 euros
Número d'operació anterior:
2015028057
Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Municipi:
Montblanc
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
7.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.527,50 euros
Import concedit:
5.222,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
682,71 euros
Import a pagar amb reducció:
546,17 euros
Import no justificat a donar de baixa:
4.675,83 euros
Número d'operació anterior:
2015028064
Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Municipi:
Nulles
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
2.721,90 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.538,17 euros
Import concedit:
2.411,26 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.585,34 euros
Import a pagar amb reducció:
1.506,07 euros
Import no justificat a donar de baixa:
905,19 euros
Número d'operació anterior:
2015028067
Beneficiari:
Ajuntament de Querol
Municipi:
Querol
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
5.437,75 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.070,70 euros
Import concedit:
4.563,63 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
4.128,77 euros
Import a pagar amb reducció:
3.715,89 euros
Import no justificat a donar de baixa:
847,74 euros
Número d'operació anterior:
2015028078
Beneficiari:
Ajuntament de Vilaplana
Municipi:
Vilaplana
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
7.079,56 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.216,67 euros
Import concedit:
5.595,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.365,03 euros
Import a pagar amb reducció:
3.028,53 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.566,47 euros
Número d'operació anterior:
2015028102

Total: 36.711,75 euros

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicarho a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE
SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
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 6 de febrer de 2015, i publicada el BOP de
Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció als ajuntaments que es relacionen i pels
imports que també es consignen:
Beneficiari:
Penedès
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Banyeres del
Banyeres del Penedès
Manteniment
19-06-2015
2016-1200-311-46213-02
4.203,07 euros
2.956,86 euros
2.365,49 euros

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

Ajuntament de Conesa
Conesa
Manteniment
19-06-2015
2016-1200-311-46213-02

Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

3.500,00 euros
2.462,25 euros
2.339,14 euros

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

Ajuntament de Banyeres del
Banyeres del Penedès
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02
10.111,63 euros
5.905,00 euros
4.724,00 euros

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

Ajuntament de Roda de Berà
Roda de Berà
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02
8.348,81 euros
4.929,97 euros
3.450,98 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de la subvenció, 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
2015 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 Banyeres del
Penedès
Municipi:
Banyeres del Penedès
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
4.203,07 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.956,86 euros
Import concedit:
2.365,49 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
2.123,44 euros
Import a pagar amb reducció:
1.698,75 euros
Import no justificat a donar de baixa:
666,74 euros
Número d'operació anterior:
2015027612
Beneficiari:
Ajuntament de Conesa
Municipi:
Conesa
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.462,25 euros
Import concedit:
2.339,14 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.250,24 euros
Import a pagar amb reducció:
1.187,73 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.151,41 euros
Número d'operació anterior:
2015027629
Total: 2.886,48 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Banyeres del
Penedès
Municipi:
Banyeres del Penedès
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
10.111,63 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.905,00 euros
Import concedit:
4.724,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
4.310,16 euros
Import a pagar amb reducció:
3.448,13 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.275,87 euros
Número d'operació anterior:
2015027744
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Roda de Berà
Roda de Berà
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02
8.348,81 euros

Pressupost Mínim a Executar:
4.929,97 euros
Import concedit:
3.450,98 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
1.724,25 euros
Import a pagar amb reducció:
1.206,98 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.244,00 euros
Número d'operació anterior:
2015027817
Total: 4.655,11 euros

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 15.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE SUBVENCIÓ A
L'AJUNTAMENT DE BOT PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT
DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
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 6 de febrer de 2015, i publicada el BOP de
Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de Bot
Bot
Manteniment
19-06-2015
2016-1200-311-46213-02
3.350,00 euros
2.356,72 euros

Import concedit:
2.121,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.214,54 euros
Import a pagar:
2.121,05 euros
Número d'operació anterior:
2015027619

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que no es té en compte una factura de
data 4 de febrer de 2016, d’Ematsa per import de 111,71 €.
FONAMENTS DE DRET
1. 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 de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 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 l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Bot
Municipi:
Bot
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.350,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.356,72 euros
Import concedit:
2.121,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.214,54 euros
Import a pagar:
2.121,05 euros
Número d'operació anterior:
2015027619

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bot i comunicar-ho a
la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 16.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A DIVERSOS AJUNTAMENTS
DESTINADA AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
LOCAL D’INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2015.
AJUNTAMENT DE QUEROL

EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de la subvenció per al finançament
d’actuacions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP de Tarragona,
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla es va aprovar la
concessió de subvenció al beneficiari indicat per l’import que també es
consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Querol
Incendis Forestals
29-05-2015
2016-1200-172-46200-02
15.790,50 euros
13.333,33 euros
12.000,00 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció, 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 les justificació presentades dels beneficiaris que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per al
finançament d’actuacions destinades a la prevenció local d’incendis
forestals
Segon.- Lliurar l’import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Querol
Municipi:
Querol
Concepte subvenció:
Incendis Forestals
Pressupost Elegible:
15.790,50 euros
Pressupost Mínim a Executar:
13.333,33 euros
Import concedit:
12.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
90,00%
Despesa justificada:
13.221,67 euros
Import a pagar amb reducció:
11.899,50 euros
Import no justificat a donar de baixa: 100,50 euros
Número d'operació anterior:

2015024213

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Querol i comunicarho a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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'AIGUAMURCIA

EXPOSICIÓ DE FETS

1.
La convocatòria de concessió de la subvenció per al finançament
d’actuacions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP de Tarragona,
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla es va aprovar la
concessió de subvenció al beneficiari indicat per l’import que també es
consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Incendis Forestals
29-05-2015
2016-1200-172-46200-02
13.323,30 euros
13.323,30 euros
11.990,97 euros

3. En data 23 de juny de 2016 la Diputació de Tarragona envia escrit a
l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, en que es comunica que la subvenció es
reduirà proporcionalment en funció dels treballs efectivament portats a
terme, i dona un termini de deu dies per presentar les comunicacions o
al·legacions que cregui convenient.
4. En data 13 de juliol de 2016 el registre general informa que
l’Ajuntament d’Aiguamúrcia no ha presentat cap escrit d’al·legacions,
per la qual cosa es reduirà la subvenció d’acord amb l’informe del tècnic
del Servei.
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 les justificació presentades dels beneficiaris que

s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per al
finançament d’actuacions destinades a la prevenció local d’incendis
forestals
Segon.- Lliurar ll’import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi:
Aiguamúrcia
Concepte subvenció:
Incendis Forestals
Data Acord concessió:
29-05-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-172-46200-02
Pressupost Elegible:
13.323,30 euros
Pressupost Mínim a Executar:
13.323,30 euros
Import concedit:
11.990,97 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
6.894,81 euros
Import a pagar amb reducció:
6.205,33 euros
Import no justificat a donar de baixa:
5.785,64 euros
Número d'operació anterior:
2015024194

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 17.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI D'ACTUACIÓ I
LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
D’ARNES PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
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 6 de febrer de 2015, i publicada el BOP de

Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2015, es va
aprovar la concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per
l’import que també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02
2.199,78 euros
1.298,97 euros
1.234,02 euros

3. Mitjançant escrit de data 6 de juliol de 2016, (RE 8004330008-12016-021960-2 data 8/07/2016) l’Ajuntament d’Arnes sol·licita la
modificació de la subvenció d’inversions, canviant la neteja interior
dipòsit municipal aigua portable, per l’adquisició d’una sonda
amperomètrica ECL.
FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb la clàusula sisena de les bases, el beneficiari
podrà sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren
circumstàncies extraordinàries derivades de necessitats urgents o
sobrevingudes, degudament justificades, que es podrà autoritzar
sempre que no es lesionin drets de tercers. La sol·licitud s’ha de
realitzar abans de la finalització del termini d’execució i haurà de
respectar l’objecte, condicions i finalitat de la concessió, així com els
criteris de valoració.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la sol·licitud de modificació de l’actuació, subvenció
d’inversions, canviant la neteja interior dipòsit municipal aigua potable,
per l’adquisició d’una sonda amperomètrica ECL, de la subvenció per
actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la
qualitat de l’aigua de consum humà, ja que es respecten els criteris de
les bases, així com l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció i no
es lesionen drets de tercers. Es mantenen els imports i percentatges
concedits.
Segon.- Acceptar la justificació i aprovar el lliurament corresponent a
l’ajuntament que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Inversions
19-06-2015
2016-1200-311-76200-02

Pressupost Elegible:
2.199,78 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.298,97 euros
Import concedit:
1.234,02 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.300,15 euros
Import a pagar:
1.234,02 euros
Número d'operació anterior:
2015027742

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Arnes i comunicar-ho a
la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 18.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
DESTINADA AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
LOCAL D’INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de la subvenció per al finançament
d’actuacions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP de Tarragona,
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla es va aprovar la
concessió de subvenció al beneficiari indicat per l’import que també es
consigna:
Beneficiari:
d'Escornalbou
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament

de

Vilanova

Vilanova d'Escornalbou
Incendis Forestals
29-05-2015
2016-1200-172-46200-02
8.279,98 euros
8.279,98 euros

Import concedit:

7.451,98 euros

3. En data 30 juny de 2016 l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou,
envia escrit a la Diputació demanant una pròrroga per efectuar la
justificació de la subvenció i en data 1 de juliol de 2016 envia la
justificació de la subvenció per la prevenció local d’incendis forestals.
Per la qual cosa es tramita el lliurament i no és necessari concedir la
pròrroga.
FONAMENTS DE DRET
1. 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 les justificació presentades dels beneficiaris que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per al
finançament d’actuacions destinades a la prevenció local d’incendis
forestals
Segon.- Lliurar l’import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament
de
Vilanova
d'Escornalbou
Municipi:
Vilanova d'Escornalbou
Concepte subvenció:
Incendis Forestals
Data Acord concessió:
29-05-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-172-46200-02
Pressupost Elegible:
8.279,98 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.279,98 euros
Import concedit:
7.451,98 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
8.279,98 euros
Import a pagar:
7.451,98 euros
Número d'operació anterior:
2015024219

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.

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 19.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE LA LÍNIA
D’INVERSIONS I NO ACCEPTACIÓ DELS JUSTIFICANTS I DONAR
DE BAIXA LA LÍNIA DE MANTENIMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ PER ACTUACIONS
DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA
GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ.
CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
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 6 de febrer de 2015, i publicada el BOP de
Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Ajuntament del Perelló
Municipi:
El Perelló
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
5.532,12 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.266,72 euros
Import concedit:
2.613,38 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
5.532,12 euros
Import a pagar:
2.613,38 euros
Número d'operació anterior:
2015027757
Total: 2.613,38 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

Ajuntament del Perelló
El Perelló
Manteniment
19-06-2015
2016-1200-311-46213-02
2.730,00 euros

Pressupost Mínim a Executar:
1.920,55 euros
Import concedit:
1.536,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
2.548,31 euros
Despesa elegible:
0,00 euros
Import a pagar amb reducció:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.536,44 euros
Número d'operació anterior:
2015027641

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que no es tenen en compte les
factures de manteniment per no ser subvencionables.
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 de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 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: inversions.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament del Perelló
Municipi:
El Perelló
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
5.532,12 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.266,72 euros
Import concedit:
2.613,38 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
5.532,12 euros
Import a pagar:
2.613,38 euros

Número d'operació anterior:

2015027757

Total: 2.613,38 euros

Tercer.- No acceptar i donar de baixa la subvenció per actuacions de
protecció de la salut pública per la millora de la gestió de l’aigua de
consum humà: manteniment
Beneficiari:
Ajuntament del Perelló
Municipi:
El Perelló
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
2.730,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.920,55 euros
Import concedit:
1.536,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
0,00 euros
Import a pagar amb reducció:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.536,44 euros
Número d'operació anterior:
2015027641

Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Perelló i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Cinquè.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 20.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A ENTITATS PER A PROTECCIÓ I
DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS. CONVOCATÒRIA 2015.
PROPOSTA 1

EXPOSICIÓ DE FETS
1.La convocatòria de concessió de subvencions per a entitats de
protecció i defensa dels animals domèstics, va ser aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015,
i publicada el BOP Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.

2.Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció al beneficiari que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
Beneficiari:
Abandonament i Maltractament Animal
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Associacio Contra El
La Sénia
Protectores animals
29-05-2015
2016-1200-311-48901-02
8.225,00 euros
3.565,00 euros
2.852,00 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que l’import justificat és inferior a les
actuacions previstes i en el balanç econòmic hi ha superàvit, per la qual
cosa la subvenció es reduirà proporcionalment.
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 del beneficiari que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de
protecció i defensa dels animals domèstics.
Segon.- Lliurar l’import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Abandonament i Maltractament Animal
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Associacio Contra El
La Sénia
Protectores animals
8.225,00 euros
3.565,00 euros

Import concedit:
2.852,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
2.173,13 euros
Import a pagar amb reducció:
603,13 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.248,87 euros
Número d'operació anterior:
2015023538

Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats detallades i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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.

PROPOSTA 2
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per a entitats de
protecció i defensa dels animals domèstics, va ser aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015,
i publicada el BOP Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció al beneficiari que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

la Pobla de Mafumet Gats
La Pobla de Mafumet
Protectores animals
29-05-2015
2016-1200-311-48901-02
3.000,00 euros
1.336,88 euros
1.069,50 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que l’import justificat és inferior a les
actuacions previstes. No es tenen en compte les factures: material
oficina de 32,00 €, segell de 46,00 € i recarrega mòbil associació de
5,00 €, per no ser subvencionable.

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 del beneficiari que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de
protecció i defensa dels animals domèstics.
Segon.- Lliurar l’import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
la Pobla de Mafumet Gats
Municipi:
La Pobla de Mafumet
Concepte subvenció:
Protectores animals
Pressupost Elegible:
3.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.336,88 euros
Import concedit:
1.069,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
834,33 euros
Import a pagar amb reducció:
667,46 euros
Import no justificat a donar de baixa:
402,04 euros
Número d'operació anterior:
2015023537

Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats detallades i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 21.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER AL FINANÇAMENT
DE DESPESES DERIVADES PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
LOCALS. CONVOCATÒRIA DE 2015.
AJUNTAMENT DE LA MASÓ

EXPOSICIÓ DE FETS
1.
La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament
de despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i
publicada al BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2.
Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
La Masó
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
4.500,00 euros
4.196,25 euros
3.986,44 euros

3.
En data 10 de juny de 2016 l’Ajuntament de la Masó, envia escrit
a la Diputació demanant una pròrroga per efectuar la justificació de la
subvenció i en data 29 de juny de 2016 envia la justificació de la
subvenció. Per la qual cosa es tramita el lliurament i no és necessari
concedir la pròrroga.
FONAMENTS DE DRET
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 de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2016-1200312-76200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de la Masó
Municipi:
La Masó
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
4.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.196,25 euros
Import concedit:
3.986,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
4.536,90 euros
Import a pagar:
3.986,44 euros
Número d'operació anterior:
2015028046

Tercer.- Notificar-ho a l’Ajuntament de la Masó i comunicar-ho a la
intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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'ASCÓ
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i equipament
dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern

de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP
de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Ascó
Ascó
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
5.102,08 euros
4.757,69 euros
4.281,92 euros

3. El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que no es tenen en compte les factures
de farmàcia per import de 1.399,78 € per no ser subvencionable.

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 de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2016-1200312-76200-02:

Beneficiari:
Ajuntament d'Ascó
Municipi:
Ascó
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
5.102,08 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.757,69 euros
Import concedit:
4.281,92 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
8.206,02 euros
Import a pagar:
4.281,92 euros
Número d'operació anterior:
2015027997

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Ascó i traslladar-lo a la
Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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 FIGUEROLA DEL CAMP
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i equipament
dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al
BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Figuerola del Camp
Figuerola del Camp
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
3.308,00 euros
3.084,71 euros
2.930,47 euros

3. El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que no es té en compte la factura de
manteniment general de l’entrada del consultori per import de 1.058,75
€ per no ser subvencionable.
FONAMENTS DE DRET
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 de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2016-1200312-76200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi:
Figuerola del Camp
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
3.308,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.084,71 euros
Import concedit:
2.930,47 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.116,30 euros
Import a pagar:
2.930,47 euros
Número d'operació anterior:
2015028030

Tercer.- Notificar-ho a l’Ajuntament de Figuerola del Camp i comunicarho a la intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
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
PUNT 22.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ARNES, PER A
L'ACTUACIÓ "REG PER ASPERSIÓ EMERGENT CAMP FUTBOL
MUNICIPAL", ANUALITAT PAM 2011 (PAM 2008-2011)
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
En data 3 de maig de 2013, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va autoritzar a l’Ajuntament d'Arnes l'aplicació del
romanent econòmic produït com a conseqüència de la menor execució
de l'actuació "Moviment de terres per a la construcció del mercant
municipal", inclosa a la línia de subvenció del PAM 2008-2011, a la
nova actuació "Reg per aspersió emergent al camp de futbol municipal"
per import de 942 €.
2.
La base 12a de les Bases d'execució del PAM 2008-2011
estableix que el termini màxim improrrogable per a l'adjudicació de les
obres o adquisició de béns es fins el 31 de desembre de 2013 i que
l'execució de les actuacions no podrà excedir la data de 31 de
desembre de l'any següent a l'any de contractació de l'actuació (màxim
31 de desembre de 2014).
3.
Les Bases específiques de l'esmentada línia de subvencions no
estableixen un termini màxim per a la seva justificació. En aquest cas,
és d'aplicació l'article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el qual determina un termini màxim de tres
mesos des de la finalització de l'activitat.
4.
En data 8 de juny de 2016, exhaurit el termini sense haver rebut
cap documentació justificativa de l'execució de l'actuació, la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM, va enviar a
l’Ajuntament d'Arnes requeriment de la justificació de l'import concedit,
amb el corresponent advertiment de l'inici del procediment de pèrdua de
dret de cobrament total, en cas de no presentar la documentació
esmentada.
5.
En data 6 de juliol de 2016, i amb registre d'entrada a la
Diputació de Tarragona núm.1-2016-021668-1, l'Ajuntament d'Arnes
comunica que renúncia a la subvenció del PAM 2008-2011 per
l'actuació "Reg per aspersió emergent al camp de futbol municipal" per
import de 942 €.
FONAMENTS DE DRET

1. Article 87 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, amb caràcter general.
2. La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al

cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o
condicions imposades en les bases de subvencions. No obstant, el
compliment de les condicions imposades depèn de la voluntat, o
també de la possibilitat, de portar a terme aquestes per part del
beneficiari.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la renúncia presentada per l'Ajuntament d'Arnes a la
subvenció concedida del PAM 2008-2011 per a l'actuació "Reg per
aspersió emergent al camp de futbol municipal" per import de 942 €.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 942 € de l'operació 2013022101 i
aplicació pressupostària 2016/1010/942/76202/02.
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona i al Serveis
Territorials a les Terres de l'Ebre del departament de Governació i
Relacions Institucionals.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.
-

PUNT 23.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT D'ALTAFULLA I LLIURAMENT,
AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PLA
ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2014 (PEIS 2014).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, per acord de la Junta de Govern,
s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions del
PEIS 2014.
2. En data 26 de setembre de 2014 per acord de la Junta de
Govern, es concedeix una subvenció a l'Ajuntament d'Altafulla per
import de 40.837,50 € per a l'actuació "Arranjament del parc del
Canyadell", 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. 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 2016-1010-94276207-02 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 subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
3. Base 13.9 de les específiques reguladores del PEIS 2014, que

regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada i lliurar, amb reducció,
l'import corresponent de la subvenció concedida del PEIS 2014, a
l'Ajuntament d'Altafulla, que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Altafulla
Municipi:
Altafulla
Concepte subvenció:
CERT 1 fi - Arranjament del Parc
del Canyadell
Data Acord concessió:
26-09-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76207-02
Pressupost Elegible:
40.837,50 euros
Import concedit:
40.837,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
40.033,09 euros
Import a pagar amb reducció:
40.033,09 euros
Import no justificat a donar de baixa:
804,41 euros
Número d'operació anterior:
2014035959
Total: 40.033,09 euros

Segon.- 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.
Tercer. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
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 24.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE CUNIT I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PEIM 2015.
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 de 2015, per acord de la Junta de Govern, es
concedeix una subvenció a l'Ajuntament de Cunit, per import de
86.730,66 euros, per a l'actuació "Senyalització horitzontal i
vertical dels carrers", de conformitat amb les bases especifiques
reguladores de la línia i es publica l'acord corresponent a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari, més avall detallat, 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 2016-1010-94276208-02 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 de Cunit
Municipi:
Cunit
Concepte subvenció:
Cert 1, 2f - Senyalització
horitzontal i vertical dels carrers
Data Acord concessió:
27-03-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
86.730,66 euros
Import concedit:
86.730,66 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
100,00%
Despesa justificada:
83.274,14 euros
Import a pagar amb reducció:
83.274,14 euros
Import no justificat a donar de baixa: 3.456,52 euros
Número d'operació anterior:
2015011719
Total: 83.274,14 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

PUNT 25.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DELS
CRÈDITS DE DIVERSOS ENS LOCALS ADHERITS AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona en data 1 de juliol de 2016, ha
aprovat el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla extraordinari
d’assistència financera local 2016, així com la determinació dels crèdits
susceptibles de ser cedits pels ens locals a la Diputació i el model
d’adhesió al Pla.
2. Els beneficiaris del Pla són els ens locals adherits al Conveni que
compleixin el requisit de ser creditors de la Generalitat per raó d’un o
més crèdits pendents de pagament.
3. La fórmula jurídica escollida per a la transferència financera entre els
ens locals i la Diputació és la figura de la cessió de crèdits.
4. L’aportació total de la Diputació de Tarragona és de 15.681.094,03
euros amb càrrec a la partida 1010/931/82020, on hi ha consignació
suficient.
5. La unitat gestora ha comprovat que els documents d'adhesió
presentats pels ens locals compleixen totes les condicions que es
determinen en els pactes del Conveni.
FONAMENTS DE DRET

1. Articles 1526 a 1536 del Codi Civil que regulen la cessió de crèdits.
2. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del
règim local que regula l'assistència i cooperació entre administracions.
3. El Títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada pel Reial decret 2/2004 de 5 de març que regula el règim de
despesa de les entitats locals.
4. Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que
regula el règim aplicable als convenis de cooperació entre els ens locals
i/o altres administracions públiques.
5. Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació determinen les
normes que, amb caràcter general, s’aplicaran en relació a la tramitació
de totes les despeses de la Diputació.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la cessió dels drets de cobrament, dels documents
financers corresponents, pels conceptes i imports detallats, als ens
locals de l'apartat segon.
Segon. Lliurar els imports als ens locals cedents que es detallen a
continuació:
Doc.
Financer

Nom ens local

Import net

Referència

5000070867 AJUNT. DE TORROJA PRIORAT

9.452,64 € PUOSC 2014

5000311086 AJUNT. DE TORROJA PRIORAT

6.301,76 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE TORROJA PRIORAT
5000070067 AJUNT. DE LA NOU DE GAIA
5000310483 AJUNT. DE LA NOU DE GAIA
Total AJUNT. DE LA NOU DE GAIA
4000166009 AJUNT. DE XERTA
Total AJUNT. DE XERTA

15.754,40 €
9.927,99 € PUOSC 2014
6.618,66 € PUOSC 2014
16.546,65 €
28.321,24 € FCLC 2014
28.321,24 €

4000165043 AJUNT. DE LA MASO

16.959,30 € FCLC 2014

4000234508 AJUNT. DE LA MASO

16.714,68 € FCLC 2014

5000070036 AJUNT. DE LA MASO

9.391,19 € PUOSC 2014

5000310439 AJUNT. DE LA MASO

6.260,80 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE LA MASO

49.325,97 €

5000070058 AJUNT. DE MONTMELL

19.945,90 € PUOSC 2014

5000310468 AJUNT. DE MONTMELL

13.297,26 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE MONTMELL
5000070162 AJUNT. DE PORRERA
5000310589 AJUNT. DE PORRERA
Total AJUNT. DE PORRERA

33.243,16 €
10.545,14 € PUOSC 2014
2.291,17 € PUOSC 2014
12.836,31 €

5000310760 AJUNT. DE RIUDECANYES
Total AJUNT. DE RIUDECANYES
5000069991 AJUNT. DEL LLOAR
5000310413 AJUNT. DEL LLOAR
Total AJUNT. DEL LLOAR

9.072,81 € PUOSC 2014
9.072,81 €
9.107,86 € PUOSC 2014
6.071,91 € PUOSC 2014
15.179,77 €

4000243040 AJUNT. DE CONESA

9.733,39 € PUOSC 2014

5000310213 AJUNT. DE CONESA

6.488,93 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE CONESA

16.222,32 €

4000165999 AJUNT. DE VILAVERD

19.705,04 € FCLC 2014

5000070973 AJUNT. DE VILAVERD

10.158,59 € PUOSC 2014

5000311169 AJUNT. DE VILAVERD

6.772,40 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE VILAVERD

36.636,03 €

4000164453 AJUNT. DE CASERES

17.985,04 € FCLC 2014

4000234120 AJUNT. DE CASERES

17.725,63 € FCLC 2014

Total AJUNT. DE CASERES

35.710,67 €

4000141504 AJUNT. DE BELLVEI

1.820,57 € FCLC 2013

4000164206 AJUNT. DE BELLVEI

31.823,14 € FCLC 2014

4000242874 AJUNT. DE BELLVEI

15.221,83 € PUOSC 2014

5000445110 AJUNT. DE BELLVEI

10.147,89 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE BELLVEI
5000309576 AJUNT. DE L'ALEIXAR
Total AJUNT. DE L'ALEIXAR

59.013,43 €
7.604,52 € PUOSC 2014
7.604,52 €

5000070902 AJUNT. DE VALLMOLL

17.291,39 € PUOSC 2014

5000311122 AJUNT. DE VALLMOLL

11.527,59 € PUOSC 2014

Total AJUNT. DE VALLMOLL
5000310279 AJUNT. DE FIGUEROLA DEL CAMP
Total AJUNT. DE FIGUEROLA DEL CAMP

28.818,98 €
7.094,50 € PUOSC 2014
7.094,50 €

5000306265 CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERA

200.000,00 € FCLC 2015

5000306266 CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERA

200.000,00 € FCLC 2015

5000306267 CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERA

200.000,00 € FCLC 2015

5000306268 CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERA

166.059,10 € FCLC 2015

5000353708 CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERA
Total CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERA

12.277,91 € PUOSC 2015
778.337,01 €

5000306160 CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

200.000,00 € FCLC 2015

5000306161 CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

200.000,00 € FCLC 2015

5000306162 CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

200.000,00 € FCLC 2015

5000306163 CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

179.185,94 € FCLC 2015

5000353677 CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP
Total CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

12.491,96 € PUOSC 2015
791.677,90 €

5000306340 CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

200.000,00 € FCLC 2015

5000306341 CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

200.000,00 € FCLC 2015

5000353735 CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT
Total CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

12.066,10 € PUOSC 2015
412.066,10 €

5000306370 CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES

200.000,00 € FCLC 2015

5000306371 CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES

200.000,00 € FCLC 2015

5000306372 CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES

200.000,00 € FCLC 2015

5000306373 CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES

200.000,00 € FCLC 2015

5000306374 CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES

154.443,01 € FCLC 2015

5000353742 CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES
Total CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES

15.342,40 € PUOSC 2015
969.785,41 €

5000306343 CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE

200.000,00 € FCLC 2015

5000306344 CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE

200.000,00 € FCLC 2015

5000306345 CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE

200.000,00 € FCLC 2015

5000306346 CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE

167.962,41 € FCLC 2015

5000353736 CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE
Total CONSELL COMARCAL RIBERA D'EBRE

12.312,85 € PUOSC 2015
780.275,26 €

TOTAL: 4.103.522,44 euros

Tercer. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-lo a la Generalitat de Catalunya i a la Intervenció
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.

PUNT 26.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE
DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
DE
BELLMUNT
DEL
PRIORAT
PER
A
L'ACTUACIÓ
"CONSOLIDACIONS ESTRUCTURALS D'URGÈNCIA I OBRES DE
REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS SALA DE MÀQUINES I CALDERA
DE VAPOR DEL MUSEU DE LA MINA" I ACCEPTAR LA NOVA
DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A L'ACTUACIÓ "CONSOLIDACIÓ
ESTRUCTURAL EDIFICI SALA DE COMPRESSORS 1A FASE I
MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR DE LA MINA”,
ANUALITAT 2015 DEL PAM 2013-2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va
acordar la 1a concessió per a l’anualitat 2015 i la planificació de
l’anualitat 2016, del PAM 2013-2016.
2. Per a l’anualitat 2015 del PAM, es va concedir a l'Ajuntament de
Bellmunt del Priorat, la subvenció del programa d’inversió que es detalla
a continuació:

Objecte de la subvenció:

Data Acord concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit PAM 2015:
Aplicació Pressupostària:
Número d'operació anterior:

“Consolidacions estructurals d'urgència i obres
de rehabilitació dels edificis sala de màquines i
caldera de vapor del Museu de la mina”
29-05-2015
151.969,47 euros
42.228,78 euros
2016-1010-942-76212-02
2015023484

3. En data 6 de juny de 2016, amb núm. de registre d’entrada
8004330008-1-2016-018523-2, l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat va
presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció indicada
al punt anterior :
Nou objecte de la subvenció:

Pressupost elegible:
Recursos propis:
Subv. PAM 2015:

"Consolidació estructural edifici sala de
compressors 1a Fase u millora de la
il·luminació interior de la mina”
44.348,92 euros
2.217,45 euros
42.131,47 euros

4. La base 11a de les Bases reguladores del PAM 2013-2016 de la
Diputació de Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un canvi de
destinació de la subvenció concedida del programa d’inversió per tal de
modificar l’objecte subvencionable, sense modificar l’import de la
subvenció.
5. La base 12a de les Bases reguladores del PAM 2013-2016 de la
Diputació de Tarragona disposa que el termini màxim per adjudicar les
actuacions és d'un any, des de l’endemà de la notificació de l'aprovació
de la nova destinació de la subvenció concedida i el termini màxim per
executar les actuacions és dos anys des de la data d'adjudicació de
l’actuació.
6. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació
presentada s’ajusta al que regulen les bases del PAM 2013-2016 i els
serveis tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i
el document tècnic de la nova actuació.
7. 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.
8. S'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que estableix que la norma reguladora de les bases de

concessió de les subvencions concretarà les circumstàncies que, com a
conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de la
subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regula la modificació de la resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que
van determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la
modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 11a de les Bases reguladores del PAM 2013-2016 de la
Diputació de Tarragona que regula el canvi de destinació de la
subvenció concedida.
5. Base 12a de les Bases reguladores del PAM 2013-2016 de la
Diputació de Tarragona que regula l'inici, contractació i termini
d'execució de les actuacions.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la sol·licitud i autoritzar el canvi de destinació de la
subvenció concedida pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 29
de maig de 2015, de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, per a
l'actuació “Consolidacions estructurals d'urgència i obres de rehabilitació
dels edificis sala de màquines i caldera de vapor del Museu de la mina”
del PAM 2013-2016 per a l’anualitat 2015, actualment amb càrrec a la
partida 2016-1010-942-76212-02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:

Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:

"Consolidació estructural edifici sala de
compressors 1a Fase u millora de la
il·luminació interior de la mina”
44.348,92 euros
95%
42.131,47 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit de 97,31 euros, que és la diferència
entre l’import inicialment concedit de 42.228,78 euros i l’import de la
nova destinació de la subvenció que és de 42.131,47 euros
Quart. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si
no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la
subvenció.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l’endemà de la publicació, davant el 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 publicació, davant
el president de la Diputació de Tarragona.

PUNT 27.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA I
LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA,
PER ACTUACIONS DE DESPESES CORRENTS, DEL PAM 20082011.
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 i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les
bases reguladores.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació
presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94246208-02 hi ha crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, que regula la comprovació i pagament de les
subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general
de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
3. Base 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 Vilella Alta
Municipi:
La Vilella Alta
Concepte:
PAM 08-11_Renuncia i destí DESPESES CORRENTS del
50%.
Concessió:
Ple Pressupost elegible: 11.622,76 euros
Import concedit:
11.622,76 euros
Despesa justificada: 10.089,14 euros
Percentatge concedit: 100,00 %
Import a lliurar:
1.752,34 euros(el % no supera el % màxim de finançament
permès amb les bases reguladores)
Import no justificat a donar de baixa: 9.870,42 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2016-1010-942-46208-02
Núm. operació:
2015045923
Beneficiari:
Ajuntament de la Vilella Alta
Municipi:
La Vilella Alta
Concepte:
PAM 08-11_Renuncia i destí DESPESES CORRENTS del
50%. PLE 29.05.15
Concessió:
Ple Pressupost elegible: 55.282,33 euros
Import concedit:
55.282,33 euros
Despesa justificada: 10.089,14 euros
Percentatge concedit: 100,00 %
Import a lliurar:
8.336,80 euros (el % no supera el % màxim de finançament
permès a les bases reguladores)
Import no justificat a donar de baixa: 46.945,53 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2016-1010-942-46208-02
Núm. operació:
2015045922
TOTAL:

10.089,14 euros

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

Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 28.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L' AJUNTAMENT DE SENAN, I LLIURAMENT DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PROGRAMA DE DESPESES
CORRENTS, ANUALITAT 2015. PAM 2013-2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va
acordar la concessió per a l'anualitat 2015 del Pla d'Acció Municipal
2013-2016.
2. L’Ajuntament de Senan 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

PKC
501N000 Endesa Energia
3803

Descripció
factura

Import

Llum església

31,97 €

PKC
501N001 Endesa Energia
1006

Llum església

PKC
501N001 Endesa Energia
7861

Llum església

PKC
501N002 Endesa Energia
3908

Llum església

P1M501 Endesa Energia
N010588
6

Llum església

P1M501 Endesa Energia
N044253
3

Llum església

28,62 €

30,33 €

30,65 €

33,12 €

29,45 €

Partida pressupost
221.00
Subministrament
energia elèctrica

Motiu exclusió

No és un servei o
equipament municipal

221.00
Subministrament
energia elèctrica

No és un servei o
equipament municipal

221.00
Subministrament
energia elèctrica

No és un servei o
equipament municipal

221.00
Subministrament
energia elèctrica

No és un servei o
equipament municipal

221.00
Subministrament
energia elèctrica

No és un servei o
equipament municipal

221.00
Subministrament
energia elèctrica

No és un servei o
equipament municipal

TOTAL

184,14 €

La base 1ª de l’annex 5 de les bases reguladores de la subvenció del
PAM 2013-2016, indica que l’objecte del programa de despeses
corrents és facilitar el finançament i pagament de les actuacions de
manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments
municipals.
La resta d'actuacions concedides i justificades, valorades en un import
de 7.262,27 €, són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del
programa i a les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94246200-02 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 la justificació presentada per l’Ajuntament de Senan,
d’acord amb les Bases específiques reguladores de subvencions del
PAM 2013-2016, per a l’anualitat 2015, del Programa de despeses
corrents.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Senan
Municipi:
Senan
Concepte subvenció:
Despesa corrent 2015
Data Acord concessió:
29-05-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-46200-02
Pressupost Elegible:
6.600,00 euros
Import concedit:
6.600,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
7.446,41 euros
Despesa elegible:
7.262,27 euros *
Import a pagar:
6.600,00 euros
Número d'operació anterior:
2015023453

Total: 6.600,00 euros
* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable correspon a
184,14 €, corresponents a l’import de despeses de “Llum església” i excloses
per tractar-se d’un equipament que no és de titularitat municipal.

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 29.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE REUS I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PROGRAMA
D'INVERSIONS, ANUALITAT 2015. PAM 2013-2016.
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 Reus 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 2016-1010-94276212-02 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 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 Reus
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 Reus
Municipi:
Reus
Concepte subvenció:
A.3.b Adquisició per expropiació
forçosa de l’immoble situat al c/ Girada,23
Data Acord concessió:
02-10-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
137.938,21 euros
Import concedit:
131.041,30 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
92.573,43 euros
Import a pagar amb reducció:
87.944,76 euros
Import no justificat a donar de baixa:
43.096,54 euros
Número d'operació anterior:
2015040827
Total: 87.944,76 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-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 30.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE LES PILES I LLIURAMENT,
AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PROGRAMA
D’INVERSIONS, ANUALITAT 2014. PAM 2013-2016.
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.
2. L'Ajuntament de Les Piles 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. D'acord amb la justificació presentada l'import total de les
actuacions executades és menor al presentat inicialment.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276212-02 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 Les
Piles d’acord amb les bases específiques reguladores del PAM 20132016, del Programa d'inversió de l'anualitat 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de les Piles
Municipi:
Les Piles
Concepte subvenció:
Cert.2a fi - A.1.a Arranjament
paviment i serveis a l'entorn del carrer Torrent - a les Piles
Data Acord concessió:
25-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
94.344,64 euros
Import concedit:
89.627,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Import parcial pagat:
40.541,02 euros
Despesa justificada:
50.825,24 euros
Últim import a pagar amb reducció:
48.283,98 euros
Import no justificat a donar de baixa:
802,40 euros
Número d'operació anterior:
2014032600
Total: 48.283,98 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.
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 31.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT D’ALTAFULLA I LLIURAMENT
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PROGRAMA D’INVERSIÓ,
ANUALITAT 2014. PAM 2013-2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 20 de juliol de 2015, la junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Ajuntament d’Altafulla la subvenció, per a
l’anualitat de 2014, del PAM 2013-2016, de conformitat amb les bases
específiques reguladores de la línia.
2. L'ens local beneficiari, més avall detallat, ha aportat la certificació
d'obra 3a de la subvenció concedida per l'actuació "Adequació rotonda
per la minimització de les afectacions produïdes per les pluges en
l’entorn de la conca de la rasa".
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:
1. Certificació núm. 3a
Les despeses de la partida a satisfer a la companyia Fecsa-Endesa
per
subministra, drets d’embrancament i realització de treballs
específics sobre les seves instal·lacions, per un import certificat de
24.301,88 €, per no afectar a serveis municipals.
La resta de treballs justificats, per un import de 100.956,36 €, són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.

4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276207-02 hi ha crèdit suficient.
FONAMENTS DE DRET

1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, que regula la comprovació i pagament
de les subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament
de les subvencions.
3. Base 13 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 d’Altafulla,
d’acord amb les Bases específiques reguladores de la subvenció del
PAM 2013-2016, per a l'anualitat 2014, Programa d'inversió.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d’Altafulla
Municipi:
Altafulla
Concepte subvenció:
Cert.3a - A.1.a Adeq.rotonda
minimització
afectacions produïdes per les pluges en l'entorn de la conca
de la Rasa.
Data Acord concessió:
20-07-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
439.258,05 euros
Import concedit:
338.001,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 76,95%
Pagaments efectuats:
86.501,17 euros
Despesa que es justifica:
125.258,24 euros
Despesa subvencionable:
100.956,36 euros
Import parcial a pagar:
86.095,58 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 superen els percentatges màxims
establerts a les bases específiques reguladores del PAM 2013-2016)

Import restant:
Número d'operació anterior:

165.404,70 euros
2015031738

Total: 86.095,58 euros

* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable correspon a les
despeses de la partida a satisfer a la companyia Fecsa-Endesa per

subministra, drets d’embrancament i realització de treballs específics sobre les
seves instal·lacions, per un import certificat de 24.301,88 €, per no afectar a
serveis municipals.

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 32.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA DEL PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ I
ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII
JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ EL
CONVENI REGULADOR, A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar, el 15
d'octubre de 2011, concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels
XVIII Jocs Mediterranis 2017.
2. La celebració d'aquest esdeveniment suposa una excel·lent
oportunitat de futur, no només per a la ciutat de Tarragona, sinó també
per a la resta de comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que
sens dubte ha d'impactar positivament en la generació d'ocupació i
riquesa, la promoció internacional i el desenvolupament econòmic.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als
municipis i comarques. En aquest moments actuals de difícil situació
econòmica, pretén donar suport als municipis de les comarques de
Tarragona que acolliran algunes de les disciplines esportives previstes
en el Pla Director dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
4. La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, en data 19
de desembre de 2014, van subscriure un protocol d'intencions per a la

celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, pel qual la
Diputació es comprometia a incorporar les dotacions pressupostàries
per a facilitar als municipis seus dels jocs la construcció i adequació de
les instal·lacions esportives que han d'acollir alguna de les disciplines
esportives.
5. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 29 de
maig de 2015, va concedir a l'Ajuntament de Calafell un import màxim
de subvenció de 423.500,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1010-342-76241 del pressupost de 2015, per col·laborar amb el
finançament de les obres de construcció i adequació de les
instal·lacions esportives del municipi de Calafell, i el Ple de la Diputació
en data 1 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de crèdit núm. 2 del
pressupost de la Corporació 2016 amb un increment pressupostari de
l'esmentada aplicació pressupostària per un import total de 723.500,00
€.
6. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació els projectes i documents
tècnics en que es concreten les obres d'adequació de les instal·lacions
esportives, validada pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis Tarragona 2017 i la resta de documentació que
s'especifica a la clàusula quarta del conveni regulador que servirà de
base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació
de la subvenció concedida.
7. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica de
723.500,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76241
del pressupost de 2016 per a l'Ajuntament de Calafell.

FONAMENTS DE DRET

1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regula el procediment de concessió directa
de les subvencions i el contingut mínim del conveni.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Ajuntament de Calafell la subvenció que es
detalla, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76241 del
pressupost 2016 de la Diputació per import total de 723.500 €.
Denominació del projecte: Remodelació del Camp de futbol de Calafell
Pressupost previst: 2.899.969,09 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 723.500 € (24,94%)

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

-

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

PUNT 33.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE PINELL DE BRAI I
LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ DE LA LÍNIA
D'EXCEPCIONALS, CONVOCATÒRIA 2014 -2A SELECCIÓ -.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 28 de març de 2014, per acord de la Junta de Govern,
s’aprova la convocatòria 2014, per a la concessió de subvencions
excepcionals.
2. En data 19 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern,
es concedeixen les subvencions corresponents a la segona selecció,
de conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es
publica a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament de Pinell de Brai ha aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa presentada dins del 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.
5. S'ha comprovat que la despesa justificada és inferior a la indicada en
la sol·licitud de subvenció, la qual va servir com a base per a determinar
l'import de concessió.

6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2016-1010-94276200-02 hi ha consignació pressupostària suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
2. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, per la qual s'estableix que 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.
3. La base 9.4 de les específiques reguladores de les subvencions de
caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal, que regula el
pagament reduït quan la despesa executada sigui inferior a la despesa
mínima a justificar.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2014 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions excepcionals.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi:
El Pinell de Brai
Concepte subvenció:
Arranjament tram c/hospital
Data Acord concessió:
19-12-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76200-02
Pressupost Elegible:
25.580,15 euros
Pressupost Mínim a Executar:
25.580,15 euros
Import concedit:
20.464,12 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
80,00%
Despesa justificada:
24.633,10 euros
Import a pagar amb reducció:
19.706,48 euros
Import no justificat a donar de baixa: 757,64 euros
Número d'operació anterior:
2014050353
Total: 19.706,48 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-lo 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 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.

RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVIES D'OCUPACIÓ
34.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIO INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, POLITIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I
ASSMPTES GENERALS
PUNT 34.1.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L’EXERCICI 2016
Fets
1. La Junta de Govern en sessió de data 22 d’abril de 2016 va aprovar
l’oferta pública d’ocupació de la Diputació de Tarragona corresponent a
l'any 2016, que comprèn les places vacants la selecció de les quals es
preveu portar a terme en el termini improrrogable de tres anys,
agrupades en dos annexos: personal funcionari i personal laboral.
Aquesta oferta pública d'ocupació es va publicar al BOPT núm. 86, de 5
de maig de 2016.
2. Per mitjà d'acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 1
d’abril de 2016, es va aprovar inicialment la modificació núm. 1/2016 de
la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms corresponent a l'exercici 2016, el qual ha
esdevingut definitiu.
En aquesta modificació 1/2016 es creen, entre d'altres, les següents
places:

-Una plaça de personal laboral, d’oficial administratiu, grup C1L, a cobrir pel
torn de promoció interna, vinculada a un lloc de treball que es crea, no
singularitzat, d’administratiu/iva, grup C1L, complement personal 18 i 33 punts
a efectes del complement del lloc, a proveir per adscripció directa, i adscripció
a la Unitat d’Administració-Turisme Costa Daurada, de l’Organisme Autònom
Patronat de Turisme.
-Una plaça de personal laboral, de tècnic mitjà/ana informàtic/a , grup A2L, a
cobrir pel torn promoció interna, vinculada a un lloc de treball que es crea, no
singularitzat, de tècnic/a mitjà/ana, grup A2L, complement personal 22 i 50
punts a efectes del complement del lloc, a proveir per adscripció directa, i
adscripció a la unitat d’Operatives, Aplicacions informàtiques, de l’Àrea CIQ.
-Una plaça de personal laboral, de tècnic/a auxiliar, grup C1L, a cobrir pel torn
promoció interna, vinculada a un lloc de treball que es crea, no singularitzat,
de tècnic/a auxiliar, grup C1L, complement personal 18 i 33 punts a efectes
del complement del lloc, a proveir per adscripció directa, i adscripció a la
unitat de Polítiques Actives d’Ocupació, de l’Àrea Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació.
-Una plaça de personal laboral, de tècnic/a mitjà/ana, grup A2, a cobrir per
promoció interna, vinculada a un lloc de treball que també es crea de tècnic/a
mitjà/ana col.laborador, amb adscripció a Recaptació Executiva, de
l'Organisme BASE, gestió d'ingressos.
-Una plaça de personal laboral, d’administratiu/iva, grup C1, a cobrir per
promoció interna, vinculada a un lloc de treball que també es crea
d’administratiu/iva de gestió, amb adscripció a l'Organisme autònom BASE,
gestió d'ingressos.

3. La Junta de Govern en sessió de data 27 de maig de 2016 va
declarar la caducitat de les ofertes públiques d’ocupació dels anys
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 respecte de determinades places,
i va determinar les places reservades al torn promoció interna que
s’inclouran com a ampliació de l’oferta pública d’ocupació corresponent
a l’any 2016. Aquest acord es va publicar al BOPT núm. 109, de 8 de
juny de 2016.
Les places reservades a promoció interna, les ofertes públiques de les
quals van ser declarades caducades, que s’inclouran en aquesta
ampliació de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016 són
les següents:
Plaça
Administratiu
Aux. Tècnic
Tèc. Mitjà Adm. Esp.
Tèc. Espec.
Administratiu
Tèc. Mitjà Adm. Esp.
Administratiu
Aux. Tècnic
Aux. Suport

Règim jurídic
funcionari
funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Laboral
Laboral

Adscripció
Intervenció
Serveis Generals
Serv. General
Serv. General
Contractació
Disciplina Urban. SAM
Turisme CD
Serveis Generals
Serveis Generals

Oferta
2013
2010
2012
2012
2013
2012
2013
2010
2010

Educador
Professor orfebreria
Tèc. Mitjà Liquidació i Facturació
Tèc. Mitjà asses. jurídica
Tècnic mitjà

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Sant Jordi
EAD Tarragona
BASE
BASE
USIM – SAM

2008
2012
2010
2013
2013

4. És necessari consolidar aquestes situacions en l'Oferta pública
d'ocupació de l'any 2016 i en conseqüència s'han d'incloure les
esmentades places creades. Així mateix, cal donar compliment a l’acord
de la Junta de Govern de data 27 de maig de 2016 quant a la inclusió
com a ampliació de l’oferta pública d’ocupació de determinades places
reservades al torn promoció interna les ofertes públiques de les quals
van ser declarades caducades. La cobertura definitiva de les places
comportarà iniciar els tràmits per a l’amortització de les places que
esdevinguin vacants.
Per tot això, cal instruir el corresponent expedient per a l’ampliació de
l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2016.
5. S’ha emès informe favorable de fiscalització.
data
Fonaments de dret
1. L’art. 70 del Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat per 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.
2. 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.
3. L'apartat quart de l'art. 20 Ú de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (en endavant, LPGE)
estableix de forma expressa pel que fa a la taxa de reposició d'efectius
que no es computaran dins aquest límit màxim de places derivat de la
taxa de reposició d'efectius, aquelles places que es convoquin per a la
seva provisió mitjançant processos de promoció interna.
4. 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.

5. Per decret de la presidència de 16 de juliol de 2015, i d’acord amb el
que estableix l’article 114 del ROF, en relació amb l’article 35.2 b) de la
LBRL, amb la finalitat de fer més eficaç i a efectes de donar major
transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de Govern
l’exercici de la competència d'aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord
amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel ple.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'ampliació de l'Oferta pública d'ocupació de la
Diputació de Tarragona corresponent a l'any 2016 amb la inclusió de
les places següents:
ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA

SERVEIS CENTRALS
Plaça: Tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (número 647)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe
tècnica diplomada
Adscripció: Gestió Administrativa – Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis
Interns
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 683)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe
tècnica diplomada
Adscripció: Disciplina Urbanística i Mediambiental – Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Àrea SAM
Grup A, subgrup A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: Tècnic/a especialista (número 655)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala serveis especials,
classe comeses especials
Adscripció: Gestió Administrativa – Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis
Interns
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Plaça: Administratiu/iva (número 694)
Classificació: Escala d’administració general, subescala administrativa
Adscripció: Unitat Gestora d’Ingressos – Serveis Econòmics – Àrea
Intervenció
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició

Torn: promoció interna
Plaça: Administratiu/iva (número 695)
Classificació: Escala d’administració general, subescala administrativa
Adscripció: Contractació i Aprovisionaments i Expropiacions – Àrea Serveis
Interns
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: promoció interna
Plaça: Auxiliar tècnic/a (número 642)
Classificació: Escala d’administració especial, subescala serveis especials,
classe comeses especials
Adscripció: Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Grup C, subgrup C2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME
Plaça: Administratiu/iva (número 696)
Classificació: Escala d’administració general, subescala administrativa
Adscripció: Administració – Turisme Costa Daurada – Organisme Autònom
Patronat de Turisme
Grup C, subgrup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: promoció interna
ANNEX 2: PERSONAL LABORAL FIX
SERVEIS CENTRALS
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/ana informàtic/a (número L209043)
Adscripció: Operatives – Aplicacions Informàtiques – Àrea Coneixement i
Qualitat
Grup: A2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/ana (número L209025)
Adscripció: Unitat de Secretaria Intervenció Municipal – Àrea SAM
Grup: A2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a auxiliar (número L303057)
Adscripció: Polítiques Actives d’Ocupació – 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: Auxiliar tècnic/a (número L515007)
Adscripció: Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Grup: C2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Auxiliar de suport (número L410011)
Adscripció: Gestió de Serveis Generals – Àrea Serveis Interns
Grup: C2L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
CEE SANT JORDI
Denominació de la plaça: Educador/a d’educació especial (número L305009)
Adscripció: CEE Sant Jordi – Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
Grup: C1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna

ESCOLA D’ART I DISSENY DE TARRAGONA
Denominació de la plaça: Professor/a d’orfebreria (número L106003)
Adscripció: Escola d’Art i Disseny de Tarragona – Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà
Grup: A1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME
Denominació de la plaça: Oficial administratiu/iva (número L304033)
Adscripció: Administració – Turisme Costa Daurada – Organisme Autònom
Patronat de Turisme
Grup: C1L
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
ORGANISME AUTÒNOM BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/na (número BF016)
Adscripció: Liquidació i Facturació – Organisme Autònom BASE Gestió
d’Ingressos
Grup: A2
Nombre de vacants: 1

Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/na (número BF008)
Adscripció: Recursos - Assessoria Jurídica i Contractació – Organisme
Autònom BASE Gestió d’Ingressos
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Tècnic/a mitjà/na (número BF252)
Adscripció: Recaptació Executiva – Organisme Autònom BASE Gestió
d’Ingressos
Grup: A2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna
Denominació de la plaça: Administratiu/iva (número BF253)
Adscripció: Organisme Autònom BASE Gestió d’Ingressos
Grup: C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs oposició
Torn: Promoció interna

Segon.- Publicar aquesta ampliació de l’oferta pública d’ocupació
corresponent a l’any 2016 en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Trametre còpia de l'ampliació de l’oferta pública 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 34.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ PER A
LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI 26/2015, DE 28 DE JULIOL, SOBRE
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA PEL QUE FA AL
REQUISIT D’ACCÉS I EXERCICI DE LLOCS DE TREBALL QUE
IMPLIQUEN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

FETS
L'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor en la nova redacció donada per la Llei 26/2015, de
28 de juliol exigeix com a requisit per a l'accés i exercici a les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb
menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús
sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, la
prostitució i explotació sexual i corrupció de menors i el tràfic d'éssers
humans. La mateixa norma exigeix que aquesta circumstància s'acrediti
mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de
delinqüents sexuals (creat per RD 1110/2015 d'11 de desembre)
El compliment d'aquesta circumstància obliga tant als treballadors que
ja exerceixen aquestes professions, oficis o activitats, com a les
persones que hi vulguin accedir.
A més, els ciutadans d’origen estranger, o que tinguessin una altra
nacionalitat, hauran d’aportar certificació negativa de condemnes per
delictes sexuals, expedida per les autoritats del seu país d’origen.
L’obtenció d’aquest certificat, l’aportació del qual és obligatori, es podrà
fer de dues maneres diferents:
a) A instància del propi interessat, mitjançat sol·licitud directa al
Registre Central de Delinqüents Sexuals.
b) A sol·licitud de l’Administració pública on es presta o es prestarà
serveis, previ consentiment de l’interessat o del seu representant
(en cas de ser menor o capacitat modificada judicialment).
La normativa esmentada no entra a regular la casuística, el
procediment ni els terminis en què el personal de les Administracions
han d’acreditar que no tenen aquests antecedents. Tampoc preveu la
manera de controlar que aquesta circumstància no concorre en el
personal aliè a l’Administració però que li presten serveis relacionats
amb els infants.
Per tot això, als efectes de donar compliment a aquesta normativa, de
fer reals els drets de protecció dels menors i de garantir un tractament
homogeni dels aspectes essencials relacionats amb l’aplicació del nou
apartat 5 de l’article 13 de la LO 1/1996, és necessari aprovar una
instrucció.
FONAMENTS DE DRET

2.1. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a la adolescència.

2.2. Art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei
d'enjudiciament civil.
2.3. Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el
Registre Central de Delinqüents Sexuals.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la següent instrucció:
"INSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI 26/2015, DE 28 DE
JULIOL, SOBRE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA PEL
QUE FA AL REQUISIT D'ACCÉS I EXERCICI DE LLOCS DE TREBALL
QUE IMPLIQUEN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS:
1. Objecte i àmbit d'aplicació
Aquesta instrucció té per objecte regular el procediment per a la implantació
de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, sobre protecció a la infància i adolescència
pel que fa al requisit d'accés i exercici de llocs de treball que impliquen
contacte habitual amb menors.
En concret la llei exigeix com a requisit per a l'accés i exercici a les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no
haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat
i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual,
l'exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i
corrupció de menors i el tràfic d'éssers humans. Aquesta circumstància s’ha
d’acreditar mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre
Central de delinqüents sexuals (creat per RD 1110/2015, d'11 de desembre).
Les estipulacions fixades en aquesta Instrucció obliguen a tots els empleats
de la Diputació de Tarragona i ens dependents (d’ara endavant Diputació)
amb independència de la seva relació jurídica (funcionarial, laboral o eventual)
sempre i quan tinguin contacte habitual amb menors.
L'exigència del requisit de l'art. 13. 5 de la LO 1/1996 té com a finalitat
principal la protecció dels menors que pretén la Llei.
2. Identificació dels llocs de treball que tenen o poden tenir contacte
habitual amb menors.
Correspon a l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació, en
col·laboració amb la resta d’àrees/organismes de la Diputació de Tarragona,
determinar els llocs de treball que impliquen o poden implicar un contacte
habitual amb menors.
A aquests efectes s'entén per llocs amb contacte habitual amb menors:
a) Llocs de treball que com a conseqüència de les seves funcions
comportin un contacte directe, repetit o regular amb menors d'edat.
b) Llocs de treball adscrits a unitats, dependències o equipaments que
tenen una potencial accessibilitat a relacionar-se amb menors.

En cas de dubte es farà una interpretació extensiva del concepte de
contacte habitual amb menors, en base a la prevalença de l’interès
superior del menor.
Una vegada determinats els llocs es requerirà a les persones que els ocupen
o que els hagin d'ocupar que acreditin el compliment del requisit en la forma
que es determini en aquesta Instrucció.
Si fos necessari cobrir o proveir qualsevol lloc de treball amb anterioritat a què
es completi la tasca d’identificació, es procedirà a l’anàlisi puntual de les
funcions d’aquest lloc als efectes de determinar si tenen contacte habitual amb
menors.
En el cas que ocupant un determinat lloc de treball (no identificat) es
produeixin situacions puntuals i sobrevingudes que comportin variacions
funcionals i/o canvi d’ubicació física, que puguin implicar contacte habitual
amb menors, serà responsabilitat del cap de la dependència informar a l’Àrea
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació d’aquests moviments
per tal que es prenguin les accions corresponents.
3. Procediment per al compliment del requisit en els supòsits d'accés a
llocs identificats com de contacte habitual amb menors
Les bases de les convocatòries per accedir a places (amb caràcter permanent
o temporal) o llocs (amb caràcter definitiu) identificats com susceptibles de
tenir o poder tenir contacte habitual amb menors establiran el següent requisit
obligatori:
“No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual,
l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i
l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers
humans. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant l’aportació d’una
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals o declaració
responsable i autorització expressa a la Diputació perquè comprovi la seva
veracitat mitjançant model normalitzat.
En el cas de ciutadans d'origen estranger o que tinguessin una altra
nacionalitat, han d'aportar, a més a més, certificació negativa de condemnes
penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals
respecte els delicte establerts a l'art. 13.5 de la LO 1/1996".
El model normalitzat de declaració responsable i autorització s'adjunta com a
annex 1 d'aquesta Instrucció.
El compliment d’aquest requisit s'ha d'acreditar, en el moment de presentar la
sol·licitud de participació en el procés de selecció o de provisió. La no
presentació del certificat negatiu o de la declaració responsable, o el fet de no
autoritzar a la Diputació comportarà, previ requeriment d’esmena perquè
justifiqui el requisit, l’exclusió del procés.
Si s'opta per presentar declaració responsable i la Diputació comprova que la
certificació és positiva procedirà a l’exclusió immediata del procés i si la
comprovació és en un moment posterior comportarà la impossibilitat de
procedir al nomenament/contractació.

El document aportat per l’aspirant formarà part de l’expedient de la
convocatòria i s’emmagatzemarà mentre duri el procés de selecció o les
borses de treball es mantinguin vigents. No obstant això, s’incorporarà en el
seu expedient personal en el cas que sigui contractat/nomenat per la
Diputació. La inclusió dins l’expedient es farà amb subjecció a les mesures de
seguretat que siguin exigibles d’acord amb la Llei orgànica de protecció de
dades de caràcter personal.
A les persones que formant part d'una borsa de treball hagin de ser
contractades/nomenades per a ocupar amb caràcter fix o temporal una plaça
identificada com de contacte habitual amb menors se'ls exigirà que aportin
amb caràcter previ a la contractació/nomenament la corresponent certificació
negativa o declaració responsable amb autorització a la Diputació perquè en
comprovi la seva veracitat d'acord amb el model normalitzat.
També s'haurà d'acreditar prèviament el requisit per a ocupar llocs mitjançant
formes de provisió extraordinàries (comissions de servei, encàrrec de
funcions, acumulació de tasques, adscripcions provisionals, etc.) així com en
les peticions de reingrés, permutes i comissions de servei interadministratives
mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals o
declaració responsable i autorització expressa a la Diputació de Tarragona
perquè en comprovi la veracitat mitjançant el model normalitzat que consta
com a annex 1 d’aquesta Instrucció. La documentació presentada s’inclourà
dins el corresponent expedient personal.
La no acreditació d'aquest requisit serà motiu per a no accedir al lloc de
treball.
La documentació aportada pels aspirants s'incorporarà en el seu expedient
personal mentre duri la seva relació amb la Diputació.
4. Procediment per al compliment del requisit en l'exercici de llocs de
treball que impliquen contacte habitual amb menors
Qui ocupi un dels llocs de treball que s’hagin identificat com de contacte
habitual amb menors, serà requerit per part de l'Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d'Ocupació perquè efectuï declaració responsable de no
estar incurs en cap dels supòsits de l’art. 13.5 de la LO 1/1996 i autoritzi la
Diputació de Tarragona perquè en comprovi la seva veracitat davant el
Registre central de delinqüents sexuals o bé aporti directament certificació
negativa en el termini màxim de 10 dies a comptar de l’endemà del seu
requeriment per part de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació.
L’acreditació de no estar condemnat per sentència ferma pels delictes
previstos en l’art. 13.5 de la LO 1/1996 és una obligació d’aquelles persones
que, per la seva professió, ofici o activitat, tenen un contacte habitual amb
menors. En el cas que, previ requeriment de la Diputació, no es presenti la
declaració responsable i l’autorització a la Diputació de Tarragona perquè la
verifiqui o no es presenti la corresponent certificació negativa dins del termini
atorgat, es podrà considerar com a infracció molt greu tipificada en l’apartat i)
de l’art. 95.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i els

articles 37.6.1.i) i 43.6.1.i) del II Pacte de condicions de personal funcionari i
del VII Conveni col·lectiu de personal laboral, respectivament.
Les certificacions negatives aportades pels empleats o, en el seu defecte, la
declaració responsable juntament amb l’autorització a la Diputació per
comprovar la veracitat de les dades s’incorporaran a l’expedient personal del
treballador i es conservaran durant la vigència de la relació.
Un cop extingida la relació i transcorregut el termini per a l’exercici dels
recursos administratius i accions laborals, no existeix causa legal per
conservar aquestes dades, per la qual cosa s’haurà de procedir a la seva
cancel·lació.
L’autorització deixa de tenir efectes quan la persona perd la seva condició de
personal al servei de la Diputació o dels seus organismes autònoms o passa a
ocupar un lloc de treball no identificat com de contacte habitual amb menors.
5. Procediment a seguir en el cas de certificació positiva o d'indicis de
situació de risc per als menors.
En el moment que la Diputació tingui coneixement de situacions que poden
suposar un risc per a la integritat dels menors per part dels empleats haurà
d’adoptar les mesures provisionals i disciplinàries, si fos el cas, adients per
garantir-la i, si hi ha indicis de criminalitat, haurà de posar-ho en coneixement
del ministeri fiscal.
En el cas que es tingui constància de l’existència d’una certificació positiva o
d’una sentència ferma per algun dels delictes establerts a l’art. 13.5 de la Llei
orgànica 1/1996, la Diputació haurà de procedir a l’adopció de la mesura
cautelar d’apartament provisional i immediat de la persona respecte del seu
lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors i si no és possible a
la suspensió provisional de funcions. Tot això sens perjudici de la incoació del
corresponent expedient disciplinari per depurar les possibles responsabilitats
Així mateix, també correspon reaccionar de manera immediata al tenir
coneixement d’una sentència condemnatòria per delictes sexuals que encara
no fos ferma, acordant la suspensió provisional de funcions d’acord amb l’art.
90.4 de l’EBEP, quan aquesta resulti aplicable, o una altra mesura equivalent
que produeixi el mateix efecte respecte al lloc desenvolupat, de conformitat
amb la legislació i els convenis col·lectius.
6. Procediment de comprovació.
El director de l’Àrea de RH i PAO determinarà les persones que tindran accés
a la consulta del Registre Central de delinqüents sexuals per tal de verificar,
mitjançant la plataforma telemàtica habilitada a l’efecte, que el personal que
hagi d’ocupar o ocupi un lloc de treball amb contacte habitual amb menors
reuneix el requisit de l’art. 13.5 de la LO 1/1996.
El personal autoritzat no efectuarà cap consulta si no consta fefaentment que
la Diputació disposa de l’autorització corresponent.
La consulta s’efectuarà en exercici de les potestats de què disposa la
Diputació i en els termes que estableix aquesta Instrucció.

Les persones autoritzades hauran de:

a) Comprovar que es tracta d’un lloc amb contacte habitual amb menors.
b) Comprovar que les persones afectades han aportat el certificat negatiu
del Registre central de delinqüents sexuals o la declaració responsable
i l’autorització per sol·licitar-lo.
c) Si han aportat el certificat negatiu caldrà comprovar la seva autenticitat
mitjançant el corresponent codi, la qual podrà efectuar-se en qualsevol
moment mentre duri la relació jurídica del treballador amb la Diputació
d) Si han aportat l’autorització, caldrà comprovar a través de la plataforma
que no té antecedents per aquests delictes. La comprovació podrà
efectuar-se en qualsevol moment mentre duri la relació jurídica del
treballador amb la Diputació.
e) Deixar constància en l’expedient de les comprovacions efectuades i,
en cas que no es poguessin efectuar o que la certificació no fos
negativa, posar-ho en coneixement del director de l’Àrea de RH i PAO,
per tal que adopti les mesures que corresponguin.
7. Entrada en vigor.
Independentment de les adaptacions reglamentàries i les mesures de
col·laboració que pugui adoptar el Ministerio de Justicia aquesta Instrucció
tindrà efectes immediats des del dia següent en què esdevingui aprovada."

Segon.- S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció el personal
que no pertany a la Diputació però té o pot tenir un contacte habitual
amb menors derivat de:
•
•
•

Contractes administratius.
Activitats subvencionades.
Convenis de pràctiques.

En aquests casos, correspon a les empreses contractistes, a les entitats
o empreses subvencionades, o a les Universitats o Instituts, la
responsabilitat de vetllar perquè el seu personal compleixi amb el
requisit exigit a l’art. 13.5 de la LO 1/1996.
La Diputació els exigirà una declaració responsable on consti què tot el
personal propi o subcontractat que tingui contacte habitual amb menors
compta amb el certificat negatiu exigit a l’art. 13.5 de la LO 1/1996 i que
al mateix temps es comprometen a controlar que mantenen aquest
requisit durant la vigència del contracte, activitat subvencionada o
conveni.
Aquesta exigència haurà d’incloure’s en els plecs de clàusules
administratives particulars, en les bases de la convocatòria i en els
convenis.
Tercer.- Publicar la Instrucció al web de la Diputació de Tarragona i a la
IntraDT.

Quart.- Comunicar aquesta instrucció a les diferents àrees i organismes
de la Diputació així com a les seccions sindicals, Junta de personal
funcionari, Comitè d'Empresa, Comitè de BASE i delegats de personal.
PUNT 34.3.- PROPOSTA D’INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR
LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA PER A L'ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE
TURISME - TURISME COSTA DAURADA - PROMOCIÓ,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA
(CONV. 16/015)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. A la plantilla de personal laboral d'aquesta Diputació hi ha vacant una
plaça de personal laboral de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme – Turisme Costa Daurada - Promoció,
grup A2L, plaça número L209040.
2. L’esmentada plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de
l’any 2016, i reservada al torn de promoció interna (BOPT núm. 86, de 5
de maig de 2016).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
4. En data 13 de juliol de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1814.
FONAMENTS DE DRET
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. 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
això, per decret de la presidència de 13 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).
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.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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 personal funcionari 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 de personal laboral de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a
l’Organisme Autònom Patronat de Turisme – Turisme Costa Daurada Promoció, grup A2L, inclosa en l'Oferta pública d’ocupació de l’any
2016, plaça número L209040.
Segon. Iniciar la convocatòria 16/015 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.

PUNT 34.4.- PROPOSTA D’INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR
LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA PER A L'ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE
TURISME - TURISME TERRES DE L’EBRE - PROMOCIÓ,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA
(CONV. 16/016)EXPOSICIÓ DE FETS

1. A la plantilla de personal laboral d'aquesta Diputació hi ha vacant una
plaça de personal laboral de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme –Turisme Terres de l’Ebre - Promoció,
grup A2L, plaça número L209041.
2. L’esmentada plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de
l’any 2016, i reservada al torn de promoció interna (BOPT núm. 86, de 5
de maig de 2016).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
4. En data 13 de juliol de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1818
FONAMENTS DE DRET
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. 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
això, per decret de la presidència de 13 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).
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.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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 personal funcionari 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 de personal laboral de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a
l’Organisme Autònom Patronat de Turisme –Turisme Terres de l’Ebre Promoció, grup A2L, inclosa en l'Oferta pública d’ocupació de l’any
2016, plaça número L209041.
Segon. Iniciar la convocatòria 16/016 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.

PUNT 34.5.- PROPOSTA D'INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR
LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
D'UNA PLAÇA LABORAL D’OFICIAL/A ADMINISTRATIU/IVA PER A
L'ÀREA D’INTERVENCIÓ – SERVEIS ECONÒMICS – UNITAT
GESTORA D’INGRESSOS - BOP, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA (CONV. 14/040)
Fets
1. A la plantilla de personal laboral d’aquesta Diputació hi ha vacant una
plaça d’oficial/a administratiu/iva, adscrita a l'Àrea d’Intervenció –
Serveis Econòmics – Unitat Gestora d’Ingressos - BOP, grup C1L
(plaça L304027, inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2014,
publicada en el BOPT núm. 151, de 2 de juliol de 2014).
2. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
3. En data 13 de juliol de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1815.
Fonaments de dret

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. 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
això, per decret de la presidència de 13 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).
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.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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 personal funcionari 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 de personal laboral d’oficial/a administratiu/iva, adscrita a
l’Àrea d'Intervenció d’Intervenció – Serveis Econòmics – Unitat Gestora
d’Ingressos – BOP, grup C1L, plaça número L304027, inclosa en
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2014.
Segon.- Iniciar la convocatòria (14/040) 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
de l’esmentada 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.

PUNT 34.6.- PROPOSTA D'APROVAR INICIALMENT LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ DE DOS
LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA,
ADSCRITS A L’ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT, VACANTS A
L’RLT DEL PERSONAL LABORAL, MITJANÇANT CONCURS DE
MÈRITS (CONV. 5-2016)
1. 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 consten vacants dos llocs de treball de
tècnic/a auxiliar especialista, adscrits a l’Àrea de Coneixement i
Qualitat, vacants a l’RLT del personal laboral la provisió dels quals 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 13 de juliol de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1816.
2. 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 la
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, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals han de
sotmetre’s 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 laboral
d’aquesta Diputació dels llocs de treball vacants a l’RLT del personal
laboral que a continuació s’indiquen:
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508032 (complement personal 20 i 40 punts a efectes
de complement del lloc)
Adscripció: Àrea de Coneixement i Qualitat – Infraestructures
informàtiques – Centre d'atenció a l'usuari
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508033 (complement personal 20 i 40 punts a efectes
de complement del lloc)
Adscripció: Àrea de Coneixement i Qualitat – Infraestructues
informàtiques - Comunicacions

2. Iniciar la convocatòria 5-2016 per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits entre personal laboral
d’aquesta Diputació. La descripció i el contingut dels llocs 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’aquests
llocs 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 dels llocs de treball.
SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 35.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS
ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PER
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA T-704 ENTRE LA T-11 I L’ALEIXAR, 1A FASE ( TRAM T11 – MASPUJOLS ).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer de 2015, es va
aprovar definitivament el Projecte del condicionament de la carretera T704 entre la T-11 i l'Aleixar, 1a fase (Tram T-11 – Maspujols), BOP de
Tarragona núm. 57, de 10 de març de 2015), i es va iniciar l’expedient
expropiatori.
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. 164 de data 16 de
juliol de 2015, i al Diari de Tarragona de data 11 d'agost de 2015, i es
va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i dels
Ajuntaments de l'Aleixar, Reus i Riudoms.
3. Per acords de Junta de Govern de dates 4/12/2015, 29/04/2016 i
17/06/2016, es van aprovar les actes de preu just i el pagament dels
preus justos de la majoria de finques afectades pel Projecte de
referència.
4. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de les finques núm. 1 i
60, respecte les afectacions i la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
5. En data 26 de juliol de 2016 la Intervenció general emet 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.
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just i el preu just de les finques que
es relacionen, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient
del Projecte del condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i
l'Aleixar, 1a fase (Tram T-11 – Maspujols):

Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

xxx

4.086,85

A43673839

1.244,51

TOTAL

5.331,36

xxx

xxx

xxxx

xxx

Reus Serveis Municipals, SA
( divisió AÏGUES )

Plaça de les Aigües, 1
43201 – REUS

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos,
per un import total de CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (5.331,36), amb càrrec a la partida
4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2016.
TERCER. Citar als propietaris afectats durant la segona quinzena del
mes d’agost de 2016 per a l’aixecament de les corresponents actes de
pagament i ocupació.
En el supòsit què els propietaris no puguin cobrar l'import dels preu just
per existir càrregues sobre la finca o per no haver acreditat
suficientment la titularitat, es consignarà el seu import a la Caixa de
Dipòsits de la Diputació de Tarragona.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar
en l’esmentat acte:
•

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

•

Francesc Cid Grau, tresorer general, o Cristina Òdena Rufí, cap
de secció de Tresoreria.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per
a la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a
cadascuna de les finques afectades.
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.
PUNT 36.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS
ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PER
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL CONDICIONAMENT DE LA
TRAVESSERA DE LA POBLA DE MONTORNÈS, CARRETERES T210 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 del condicionament de la travessera
de la Pobla de Montornès. Carreteres T-210 i T-211, BOP de Tarragona
núm. 154, de 4 de juliol de 2015), i es va iniciar l’expedient expropiatori.
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 data 7 d'octubre de 2015, i
es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de
l’Ajuntament de la Pobla de Montornès.
3. Per acord de Junta de Govern de data 15/04/2016, es van aprovar
les actes de preu just i el pagament dels preus justos de la majoria de
finques afectades pel Projecte de referència.
4. S’ha arribat al mutu acord amb el propietari de la finca núm. xxx,
respecte les afectacions i la quantia de la indemnització i preus
considerats justos per la Diputació.
5. En data 26 de juliol de 2016 la Intervenció general emet informe
favorable sobre l’existència de crèdit 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.
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preu just i el preu just de la finca que es
relaciona, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del
Projecte del condicionament de la travessera de la Pobla de Montornès,
carreteres T-210 i T-211:
Finca

Propietari

xxx

xxx

Domicili

NIF

Import

xxx

xxx

1.672,40

TOTAL

1.672,40

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de l’esmentat preu just, per
un import total de MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (1.672,40), amb càrrec a la partida
4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2016.
TERCER. Citar al propietari afectat durant la segona quinzena del mes
d’agost de 2016 per a l’aixecament de les corresponents actes de
pagament i ocupació.
En el supòsit què no puguin cobrar l’import del preu just per existir
càrregues sobre la finca o per no haver acreditat suficientment la
titularitat, es consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la
Diputació de Tarragona.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar
en l’esmentat acte:
•

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

•

Francesc Cid Grau, tresorer general, o Cristina Òdena Rufi, cap
de secció de Tresoreria.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per
ala redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a
cadascuna de les finques afectades.
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.

PUNT 37.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT (NO HARMONITZAT)
DE L’ADQUISICIÓ DEL SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ DE 36.100,00 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS

1. El cap de Secció de Sistemes, ha informat sobre la necessitat de
contractar l’adquisició d’una safata d’expansió del sistema de còpies de
seguretat en disc de la Diputació de Tarragona.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació del
subministrament esmentat, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), amb un pressupost base de licitació de 36.100,00 euros
(IVA exclòs).
3. En data 22 de juliol de 2016, la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data 26 de juliol de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia sobre el Plec de clàusules
administratives particulars i de fiscalització prèvia de l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no
harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161 del Text refós de la Llei

de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de l’ampliació del sistema
de còpies de seguretat de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost base de licitació de 36.100,00 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 (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 43.681,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
9020-920-63600 del pressupost de l’exercici 2016.
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, a la Unitat de
Patrimoni i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
PUNT 38.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ PER L'ENERGIA
SOSTENIBLE (PAES) DE 27 MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA (FASE 3), LOT 4, A L’UTE MAFO ENGINYERIA, SLIMOGEP, SA, PER UN IMPORT TOTAL DE 10.224,50 (IVA INCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS

1.
Per decret de Presidència de 30 de desembre de 2015 núm.
8004330008-00-2015-004220, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert (no harmonitzat), del servei
de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de 27
municipis de la demarcació de Tarragona (fase 3), amb un pressupost
base de licitació total de 99.000,00 euros (IVA exclòs), distribuït en els
següents 5 lots:
Lot
1
2
3

Base imposable (€)
23.500,00
20.500,00
16.000,00

4
5
total

13.000,00
26.000,00
99.000,00

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de
Contractació, en data 17 de febrer de 2016, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels catorze licitadors
presentats, que són els següents:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ALBACAR ENGINYERS, SLP
PHILAE ENGINYERIA DE PROJECTES, SL
CENPAS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP
ANESCA SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL
ENGINYERIA ENERGÉTICA GIRONINA, SL
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL
UTE MAFO ENGINYERIA SL – IMOGEP, SA
PIBARQUITECTURASIX, SLP
CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, SCCL
UTE KREUM, SA – T.ENGINYERS, SL
GRUPO MARWEN CALSAN, SL
LAVOLA 1981, SA
ETECNIC, SCP
UTE CONSULTORÍA ENEGÉTICA ESPAÑOLA ROSA GRANADOS
– IPS CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre’ls a la licitació.
A continuació, en acte públic, es va procedir a l’obertura del sobre B, i es va
comprovar que tots els licitadors aportaven la documentació requerida. El
resultat es va publicar al Perfil de contractant en data 18/02/2016.

3. En data 14/04/2016, la tècnica de Medi Ambient i el cap de Medi
Ambient, Salut Pública, enginyeria Municipal i Territori, responsable del
contracte, emeten informe, sobre la valoració del sobre B. Aquest
informe, al qual ens remetem i que forma part d’aquesta resolució, es
va publicar en el Perfil de contractant en data 19/04/2016.
L’informe especifica que, per passar a la següent fase, es requereix que
l'empresa licitadora assoleixi una puntuació mínima de 2,25 punts
segons consta en l’apartat m) de l’Annex 1 del Plec de clàusules
administratives (Criteris de valoració: 1. Proposta tècnica).
En concret, el resum amb el resultat de la valoració és el següent:
“

Criteri 1: Proposta tècnica

Puntuació màxima
Licitador
ALBACAR ENGINYERS,
SLP
PHILAE
ENGINYERIA
DE PROJECTES, SL
CENPAS, ENGINYERIA I
ARQUITECTURA, SLP
ANESCA,
SERVICIOS
ENERGÉTICOS, SL
ENGINYERIA
ENERGÈTICA
GIRONINA, SL
SM
SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES,
SL
UTE
MAFO
ENGINYERIA,
SL
–
IMOGEP, SA
PIBARQUITECTURASIX,
SLP
CELOBERT
ARQUITECTURA,
ENGINYERIA
I
URBANISME, SCCL
UTE KREUM, SA – T –
ENGINYERS, SL
GRUPO
MARWEN
CALSAN, SL
LA VOLA COMPANYIA
DE
SERVEIS
AMBIENTALS, SAL
ETECNIC, SCP
UTE
CONSULTORÍA
ENERGÉTICA
ESPAÑOLA
ROSA
GRANADOS
–
IPS
CLIMATIZACIÓN
Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA, SL

a) descripció execució
assistència [0 - 2,0]
a.2.
b) pla de
a.1.
Qualitat
comunicació
Descripció
formal i
metodològica descripció i participació
[0 - 1,60]
[0 - 0,40]
[0 - 1,00]

c) proposta
metodologia
treball
PAES i
VAES
[0 - 1,00]

d) proposta
metodologia
càlcul
consums
energètics
Total
[0 - 0,50]
[0 - 4,50]

1,60

0,40

1,00

1,00

0,50

4,50

1,15

0,20

0,20

0,40

0,20

2,15

0,50

0,30

0,40

0,50

0,40

2,10

0,30

0,20

0,50

0,60

0,00

1,60

0,70

0,40

0,50

0,40

0,50

2,50

1,15

0,40

0,80

0,60

0,40

3,35

1,15

0,30

0,80

0,70

0,40

3,35

1,30

0,40

0,70

0,60

0,50

3,50

0,70

0,30

0,60

0,30

0,40

2,30

1,15

0,40

0,50

1,00

0,50

3,55

1,30

0,40

0,70

0,40

0,50

3,30

1,60

0,40

0,90

1,00

0,50

4,40

1,60

0,30

0,80

1,00

0,40

4,10

0,00

0,00

0,20

0,00

0,10

0,30

“
4. En data 15/04/2016 la Mesa de contractació accepta i assumeix
l’informe de la tècnica de Medi Ambient i del responsable del contracte
de valoració del sobre B, fa pública la puntuació obtinguda i acorda
l'exclusió, per no assolir la puntuació mínima requerida en els
Plecs, dels licitadors següents: PHILAE ENGINYERIA DE
PROJECTES,
SL
(plica
2),
CENPAS
ENGINYERIA
I
ARQUITECTURA, SLP (plica 3) i ANESCA SERVICIOS
ENERGÉTICOS, SL (plica 4).

A continuació, en acte públic, es van obrir els sobres C de les ofertes
d’aquesta licitació. El resultat de l’obertura del sobre C es va publicar en
el Perfil de contractant en data 15/04/2016.
5. En data 28/04/2016 el responsable del contracte informa que les
ofertes de les següents empreses es podien considerar anormals o
desproporcionades:
-

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL, Lots 1, 2, 3 i 4
ETECNIC, SCP, Lot núm. 4

Per aquest motiu, es va requerir a les esmentades empreses que
justifiquessin les seves ofertes en els lots assenyalats.
6. Dins el termini establert, l’empresa SM, SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES, SL va presentar la documentació requerida.
En canvi, consta a l’expedient informe emès per les responsables del
Registre general de la Diputació que diu que “en el termini comprès
entre els dies 29 d’abril i 20 de maig de 2016 (ambdós inclosos), en el
Registre General de la Diputació de Tarragona no consta cap
assentament d’entrada corresponent a cap escrit presentat per
l’empresa ETECNIC, SCP.” L’empresa ETECNIC, SCP, no va aportar la
documentació requerida justificativa de la seva oferta.
7. En data 01/06/2016, la tècnica de Medi Ambient i el responsable del
contracte van informar que no acceptaven la justificació aportada per
SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL, pels motius següents:
“1. Antecedents
Valorades les 10 pliques presentades al procediment obert del contracte
de referència, es va informar en data 28 d’abril de 2016 sobre les ofertes
econòmiques amb valors anormals, d’acord amb el que s’especifica a
l’apartat cinquè de la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives, presentades per les empreses:
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL en els lots 1, 2, 3 i 4,
ETECNIC, SCP en el lot 4.
En data 29 d’abril de 2016 es va fer el requeriment a les empreses per a
la justificació de les ofertes econòmiques amb valors anormals.
En data 31 de maig de 2016 es detecta un error en la comprovació de
les baixes anormals, concretament el lot 3 de l'empresa SM SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES, SL i per tant, es considera que aquest lot no
està en baixa anormal i es té en compte en la valoració.

2. Actuacions de comprovació
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL

L’empresa SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL, en data 9 de
maig de 2016, presenta el seu informe justificació de valoració de la
baixa econòmica de l'oferta presentada per a l'assistència tècnica en la
redacció dels plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES) dels
municipis dels lots 1, 2, 3 i 4 de la demarcació de Tarragona, amb la
seva justificació pel qual l'empresa pot garantir, des del seu punt de
vista, la viabilitat de la seva proposta.
D'acord amb el que s'ha dit anteriorment, l'oferta del lot 3 d'aquesta
empresa no està en baixa anormal i es considerarà en la valoració final.
S’analitza la justificació de preu d’execució del servei presentada per SM
Sistemas Medioambientales per als lots 1, 2 i 4 i es procedeix a fer la
següent valoració:
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES basa la justificació en les
despeses de personal, altres despeses d’execució, com els
desplaçaments, despeses generals d’empresa i el benefici industrial,
fent els corresponent càlculs de cost tenint en compte una previsió
d’hores per cadascun dels lots.
-Pel que fa les hores previstes de treball i mobilitat, es detecta una
manca de previsió d’hores invertides en possibles imprevistos que
puguin sorgir o per fer les visites i entrevistes necessàries per a
l’obtenció de dades de consum energètic. Es considera que els càlculs
són molt justos, ja que, hi ha poc marge per possibles canvis de
planificació.
-En l’apartat 1.D del Plec es diu que en cas que, justificadament, la
Comissió de Seguiment estimi necessària la realització d’alguna VAE
addicional per cada lot (a part de les 5 de mitjana per municipi),
l’empresa adjudicatària assumeix el compromís de fer-la sense cap cost
addicional, per tant, es detecta una manca de previsió d’hores en la
realització d’aquestes possibles VAEs addicionals, ja que cal preveure
hores de dedicació dimensionades correctament.
-En referència a l’apartat 2.A del Plec, es detecta una manca d’hores
previstes per a la introducció de possibles modificacions, esmenes i
comentaris que es puguin realitzar per part de tots els representants de
la Comissió de Seguiment, que són els tècnics de la Diputació, com el
personal de l’ajuntament de cada municipi.
-Aquesta justificació no és suficient per valorar si la qualitat de les
tasques a realitzar seria la desitjada, tenint en compte que hi ha una
estreta relació entre preu (hores de dedicació) i un treball de qualitat.
Un dels objectius d'analitzar les baixes anormals és, des de
l'administració, assegurar unes condicions mínimes per assolir uns
resultats òptims i de màxima qualitat i, examinada la justificació de baixa
anormal per part de l'empresa, es valora que no compleix aquests
requisits.”

En quant a l’oferta de l’empresa ETECNIC, SCP, pel lot núm. 4,
l’esmentat informe diu:

“L'empresa ETECNIC no presenta cap escrit al registre general de la
Diputació entre les dates 29/04/2016 i 20/05/2016 referent a una
justificació d’oferta en presumpció de valor anormal o desproporcionat
per a l'assistència tècnica en la redacció dels plans d'acció per a
l'energia sostenible (PAES) dels municipis del lot 4 de la demarcació de
Tarragona.
3. Conclusions
Per tot l’exposat anteriorment, es considera que la justificació de l’oferta
econòmica amb valors anormals presentada per l’empresa SM
SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL en els lots 1, 2 i 4 no és suficient
significativa per portar a terme la redacció dels Plans d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES) de 27 municipis de la demarcació de
Tarragona (Fase 3) i que el lot 4 de l'empresa ETECNIC, SCP no està
justificat.”

8. En data 23/06/2016 la Secretaria General va emetre informe sobre
l’exclusió de la licitació de l’oferta de SM SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES, SL en els lots 1, 2 i 4, i de l’empresa ETECNIC,
en el lot 4.
9. En data 23/06/2016 la tècnica de Medi Ambient i el responsable del
contracte emeten informe de valoració del sobre C, el qual ha estat
publicat en el Perfil de contractant en data 18/07/2016, i que es dóna
per reproduït en aquesta resolució.
En l’esmentat informe, els tècnics proposen el següent resultat de la
valoració:
Plica
LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

[0 - 10,00]

[0 - 10,00]

[0 - 10,00]

[0 - 10,00]

[0 - 10,00]

8,31

8,88

8,18

7,89

8,18

7,89

7,85

7,59

8

7,71

Puntuació màxima
Licitador
1

ALBACAR ENGINYERS,
SLP

5

ENGINYERIA
ENERGÈTICA
GIRONINA, SL
SM
SISTEMAS
MEDIOAMBIENTALES,
SL

6

7

8
9

10

UTE
MAFO
ENGINYERIA,
SL
–
IMOGEP, SA
PIBARQUITECTURASIX,
SLP
CELOBERT
ARQUITECTURA,
ENGINYERIA
I
URBANISME, SCCL
UTE KREUM, SA – T –
ENGINYERS, SL

8,85

8,85

8,29

8,29

8,1

8,53

8,1

7,31

7,31

7,18

7,48

7,18

6,07

5,77

6,5

4,87

6,37

6,6

11

GRUPO
CALSAN, SL

12

LA VOLA COMPANYIA
DE
SERVEIS
AMBIENTALS, SAL

13

MARWEN

ETECNIC, SCP

6,09

8,48

8,28

7,66

8,28

8,78

8,44

8,67

5,76

8,88

9,6

9,6

9,39

9,39

10. En data 29/06/2016, es va reunir la Mesa de Contractació i va
assumir l’informe de valoració del sobre C de la tècnica de Medi
Ambient i del responsable del contracte, i va acordar en primer lloc
excloure de la licitació els licitadors següents:
-

SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL oferta econòmica dels lots
1, 2 i 4

-

ETECNIC, SCP, oferta económica del lot 4

Seguidament, el responsable del contracte, d’acord amb la clàusula
quarta del Plec de clàusules administratives particulars, “cada licitador
podrà ser adjudicatari d'un màxim de 3 lots”, i donat que l’empresa
ETECNIC, SCP, va obtenir la màxima puntuació en quatre lots, va
proposar a la Mesa que es realitzés una selecció aplicat un criteri
d’oferta més avantatjosa per a la Diputació (comparant el preu de
licitació amb el preu ofertat, en cada lot, per les empreses que han
quedat en primera i segona posició en la puntuació global), d’acord amb
un quadre explicatiu que s’adjunta a l’acta de la Mesa, al qual ens
remetem. L’acta de la reunió de la Mesa del dia 29/06/2016 i la seva
documentació adjunta ha estat publicada en el Perfil de contractant en
data 18/07/2016.
La Mesa va acceptar i assumir la proposta realitzada pel responsable
del contracte i va acordar proposar a l'òrgan de contractació
l’adjudicació per lots, del contracte del servei de redacció dels plans
d’acció per l’energia sostenible ( PAES de 27 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 3), segons el preus ofertats, a les
següents empreses:
-

Lots 1, 2 i 5 :ETECNIC, SCP (plica 13), pels imports totals de
17.061,00 euros, IVA inclòs (lot núm. 1); 14.883,00 euros, IVA inclòs
(lot núm. 2); i 18.876,00 euros, IVA inclòs (lot núm. 5).

-

Lot 3: SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL (plica 6), per un
import total de 11.228,80 euros, IVA inclòs.

-

Lot 4: UTE MAFO ENGINYERIA, SL – IMOGEP, SA (plica 7), per un
import total de 10.224,50 euros, IVA inclòs.

11. En data 15 de juliol de 2016, l’UTE MAFO ENGINYERIA, SL –
IMOGEP, SA (NIF U25807066) va aportar la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 422,50 € (lot 4) segons
carta de pagament núm. 2016000498, i posteriorment la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
12. En data 27 de juliol de 2016 la Intervenció General emet informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, (en endavant TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre 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 20152266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
ratificar els acords de la Mesa de Contractació de dates 15/04/2016 i
29/06/2016, d’exclusió de la licitació a les empreses següents:
- PHILAE ENGINYERIA DE PROJECTES, SL (plica 2), CENPAS
ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP (plica 3) i ANESCA SERVICIOS
ENERGÉTICOS, SL (plica 4), per no assolir la puntuació mínima requerida en
els Plecs en la valoració del sobre B.
- SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL (plica 6), lots 1, 2 i 4, i
ETECNIC, SCP (plica 13), lot 4, per no haver justificat suficientment la seva
oferta.

Segon. Adjudicar el lot núm. 4 del contracte del servei de redacció dels
Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de 27 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 3) a l’UTE MAFO ENGINYERIA, SL –
IMOGEP, SA (NIF U25807066), per l’import de DEU MIL DOS-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (10.224,50 €)
IVA inclòs amb el desglossament següent:
Lot 4:

Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

8.450,00 €
1.774,50 €
10.224,50 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1200-170-22706 de la Diputació de Tarragona.
Quart. Publicar aquesta resolució 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. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció general i a la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del Servei d'Assistència
Municipal.
Setè. Emplaçar l’adjudicatari perquè concorrin 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 compleixin l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
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 39.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’ADQUISICIÓ D’UN SERVIDOR BLADE ORACLE PER A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, A L’EMPRESA ESSI PROJECTS, SA,
PER UN IMPORT TOTAL DE 33.275,00 (IVA INCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern de 27 de maig de 2016, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), de l’adquisició d’un servidor Blade Oracle per a la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació total de
28.500,00 euros (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de
Contractació, en data 6 de juliol de 2016, va examinar la documentació
administrativa (sobre A) aportada pels dos (2) licitadors presentats, que
són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

ESSI PROJECTS, SA

2

SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS, SA

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre’ls a la licitació.
A continuació, en acte públic, es va procedir a l’obertura del sobre B, que és el
següent:
Plica
Licitador
núm.
1
ESSI PROJECTS, SA
2
SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS, SA

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
27.500,00 €
28.500.00 €

El resultat es va publicar al Perfil de contractant en data 11/07/2016.

3. En data 11/07/2016, el cap de Sistemes, responsable del contracte,
va emetre el següent informe sobre la valoració del sobre B:
“Segons els criteris de valoració del plec, la puntuació obtinguda la calcularem
amb la següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import
base licitació – oferta més econòmica)

Vistes les ofertes presentades per les dues empreses, obtenim:
Licitador

Oferta econòmica (IVA exclòs)

Puntuació

ESSI Projects, SA

27.500,00 €

10

Servicios y Productos Informaticos, SA

28.500,00 €

0

D’acord amb aquesta puntuació,

ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a l’oferta presentada per l’empresa
ESSI Projects, S.A. per un import de 27.500,00€ IVA exclòs”

4. En data 13/07/2016 la Mesa de contractació va assumir l’informe de
valoració del sobre B del responsable del contracte. Seguidament, la
Mesa va fer pública la puntuació obtinguda pels licitadors i va acordar
proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
d’adquisició d’un servidor Blade Oracle per a la Diputació de Tarragona
a l'empresa ESSI Projects, S.A, (plica 1), per un import total de
33.275,00 € (IVA inclòs), per resultar la proposta econòmicament més
avantatjosa (10 punts).
5. Per escrit de data 13/07/2016 es va requerir a l'adjudicatari proposat
la constitució de la garantia definitiva i la presentació de l’altra

documentació necessària a què es refereix a l’article 151.2 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
6. En data 19 de juliol de 2016, l’empresa ESSI Projects, SA (NIF A61274072) va aportar la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 1.375,00 € segons carta de pagament núm.
2016000506, i posteriorment la resta de documentació requerida, que
ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
7. En data 25 de juliol de 2016 la Intervenció General va emetre informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, (en endavant TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre 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 20152266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat,
ratificar la proposta de la Mesa de Contractació de data 13/07/2016 i
adjudicar el contracte d’adquisició d’un servidor Blade Oracle per
a la Diputació de Tarragona a l'empresa ESSI Projects, S.A, (NIF A61274072), per un import total de TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS
SETANTA-CINC EUROS (33.275,00 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

27.500,00 €
5.775,00 €
33.275,00 €

Segon. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 9020-920-63600 de la Diputació de Tarragona.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Quart. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció general i a la Unitat de Sistemes
de l’Àrea de Coneixement i Qualitat.

Sisè. Emplaçar l’adjudicatari perquè concorrin 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 compleixin l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
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 40.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC DELS
SERVEIS D’INSERCIÓ I DIFUSIÓ DE PUBLICITAT DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, LOTS 1 I 2,
ALS ADJUDICATARIS PROMIC, SA (LOT 1), TAMEDIAXA, SA (LOT 1)
I LIMICOLA, SL (LOT 2).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència de 15 d’abril de 2016, es va aprovar
l'expedient de contractació mitjançant Acord marc dels serveis
d’inserció i difusió de publicitat de la Diputació de Tarragona en els
mitjans de comunicació, amb un pressupost màxim de licitació de
203.305,79 euros (IVA exclòs), desglossat en els següents lots:
-

-

Lot 1: Premsa escrita, d’informació general, diària, entenent que és la
que es publica un mínim de 5 dies a la setmana, amb una difusió
mínima de 50.000 lectors a les comarques de Tarragona. 152.479,34 €
(IVA exclòs)
Lot 2: Premsa escrita setmanal, d’informació general, d'àmbit
informatiu local/comarcal, amb una difusió mínima de 10.000 lectors a
les comarques de Tarragona. 50.826,44 € (IVA exclòs).

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de
Contractació, en data 10 de juny de 2016, va examinar la documentació
administrativa (sobre A) aportada pels set (7) licitadors presentats, que
són els següents:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1

TAMEDIAXA SA

2

SETMANARI L’EBRE SL

3

PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIONES Y
COMUNICACIONES SA - PROMICSA

4

NOTÍCIES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, SLU

5

EL VALLENC, SL

7

PROXIMIA-HAVAS

8

LIMICOLA SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre’ls a la licitació.
A continuació, en acte públic, es va procedir a l’obertura del sobre B. El
resultat es va publicar al Perfil de contractant en data 17/06/2016.
3. En data 8/07/2016, la cap de Secció de Comunicació, responsable del
contracte, emet el següent informe sobre la valoració del sobre B:

“L'objecte és la contractació de l'Acord Marc dels serveis d'inserció i
difusió de publicitat de la Diputació de Tarragona en els mitjans de
comunicació, amb un termini d'execució des de la data de la seva
signatura fins a 31 de desembre de 2016. Expedient de Contractació
8004330008-2016-0001703.
A la licitació s’han presentat les següents empreses:

Lot 2: Premsa escrita setmanal de difusió local/comarcal.

Examinades les ofertes presentades per contractar l'Acord Marc dels serveis
d'inserció i difusió de publicitat de la Diputació de Tarragona en el mitjans de
comunicació, aplicant els criteris de valoració tècnica establerts en l'apartat m)
del quadre de característiques (annex 1) del Plec de clàusules administratives;
m) Criteris de valoració.
Lot 1: Proposta econòmica (fins a 70 punts).
Preu per Impacte = Preu pàgina sencera dia laborable blanc i negre /
audiència.
Puntuació = (Preu per Impacte més econòmic) / (Preu per Impacte de l’oferta
que es valora) X puntuació màxima.
Lot 2: Proposta econòmica (fins a 70 punts).
Preu per Impacte = Preu pàgina sencera color / audiència
Puntuació = (Preu per Impacte més econòmic) / (Preu per Impacte de l’oferta
que es valora) X puntuació màxima.
Millores
Lot 1 i Lot 2: Ubicació de la publicitat contractada en pàgina imparell sense
cost addicional (10 punts).
Lot 1 i Lot 2: Ubicació de la publicitat contractada en pàgina imparell primera
meitat diari sense cost addicional (20 punts)

la valoració que emeto és:

En conseqüència, es proposa a la Mesa de Contractació, que s'inclogui a
l’Acord marc dels serveis d'inserció i difusió de publicitat de la Diputació de
Tarragona en el mitjans de comunicació a les empreses:
Pel Lot 1: Premsa escrita, d'informació general diària.
1.- TAMEDIAXA, SA
3.- PROMIC, SA
7.- PROXIMIA-HAVAS, SL
Pel Lot 2: Premsa escrita setmanal de difusió local/comarcal.
2.- SETMANARI L'EBRE, SL
4.- NOTÍCIES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, SLU
5.- EL VALLENC, SL
7.- PROXIMIA-HAVAS, SL
8.- LIMICOLA, SL
És tot el que ha d'informar qui subscriu, en relació amb l'assumpte de
referència i als efectes corresponents de valoració tècnica adreçada a la Mesa
de Contractació.”

4. En data 13/07/2016 la Mesa de contractació assumeix l’informe de la
cap de Secció de Comunicació de valoració del sobre B, fa pública la
puntuació obtinguda i acorda proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació de l’Acord marc dels serveis d’inserció i difusió de
publicitat de la Diputació de Tarragona en els mitjans de comunicació a
les empreses:
o

Lot 1 Premsa escrita, d’informació general ,diària:
- PROXIMIA-HAVAS (100 punts)
- PROMIC,SA (93 punts)
- TAMEDIAXA,SA (82,38 punts)

o

Lot 2. Premsa escrita setmanal de difusió local/comarcal:
- PROXIMIA-HAVAS- LA FURA (100 punts)
- SETMANARI L’EBRE,SL (87,29 punts)
- NOTICIES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, SLU
(83,87 punts)
- PROXIMIA-HAVAS- LA VEU DE L’EBRE (75,23 punts)

-

PROXIMIA-HAVAS- MÉS EBRE (74,81 punts)
PROXIMIA-HAVAS- EL VALLENC (73,90 punts)
PROXIMIA-HAVAS- NOTÍCIES TGN (73,47 punts)
LIMICOLA, SL (73,36 punts)
EL VALLENC, SL (63,28 punts)

5. Per escrits de dates 15/07/2016 es va requerir als adjudicataris
proposats la presentació de la documentació necessària a què es
refereix a l’article 151.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
6. En data 19 de juliol de 2016, l’empresa TAMEDIAXA, SA (NIF A43926682) va aportar la documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
7. En data 20 de juliol de 2016, l’empresa LIMICOLA, SL (NIF B43808294) va aportar la documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
8. En data 21 de juliol de 2016, l’empresa PROMOTORA
MEDITERRÀNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, SA
(PROMIC, SA)(NIF A-43056787) va aportar la documentació requerida,
que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
9. En data 25 de juliol de 2016, l’empresa SEMANARI L’EBRE, SL (NIF
B-43665256) va aportar la documentació requerida, que ha estat
trobada conforme per la secretària de la Mesa.
10. En data 26 de juliol de 2016, l’empresa NOTÍCIES DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA, SLU (NIF B-55553804) ha aportat la
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
11. A data 26/07/2016 no ha arribat a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions la documentació requerida a les
empreses PROXIMIA HAVAS, SL i EL VALLENC, SL, que tenen termini
per a presentar-la, segons consta a l’expedient, fins els dies 2 i 3
d’agost de 2016, respectivament.
12. En data 26 de juliol de 2016 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, (en endavant TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre 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 20152266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
ratificar la proposta de la Mesa de Contractació de data 13/07/2016.
Segon. Adjudicar l’Acord marc dels serveis d’inserció i difusió de
publicitat de la Diputació de Tarragona en els mitjans de comunicació,
pels preus unitaris ofertats, a les següents empreses:
Lot 1: Premsa escrita, d’informació general, diària:
-

PROMOTORA
MEDITERRÀNEA
DE
INFORMACIONES
COMUNICACIONES, SA (PROMIC, SA)(NIF A-43056787)
TAMEDIAXA,SA (A43926682)

Y

Lot 2: Premsa escrita setmanal de difusió local/comarcal:
- NOTÍCIES DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, SLU (NIF B55553804)
- SETMANARI L’EBRE,SL (B-43665256)
- LIMICOLA, SL (B43808294)
L’import màxim d’adjudicació és de DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL
EUROS (246.000,00 €) (IVA inclòs), amb el desglossament següent:

Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

203.305,79 €
42.694,21 €
246.000,00 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 5020-922-22602 de la Diputació de Tarragona.
Quart. Publicar aquesta resolució 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. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció general i a la Unitat de
Comunicació del Gabinet de Presidència.
Setè. Notificar aquesta resolució a les empreses adjudicatàries que
hauran d’acudir a la signatura de la formalització del contracte
administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a

comptar 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
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 41.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA A LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de data 7 de març de 2014, es va
adjudicar el contracte del servei en matèria de prevenció i control de la
legionel·la a les instal·lacions municipals a l’empresa SAHICASAServei Antiplagues, Higiene i Control Ambiental (NIF A43651363), per
un import màxim de 181.500,00 euros (IVA Inclòs), pels preus unitaris
ofertats.
2. L'empresa va constituir el dia 7 de febrer de 2014 la garantia
definitiva per un import de 7.500,00 euros, per a respondre d’aquest
servei. Aquest contracte es va formalitzar el dia 4 d’abril de 2014.
3. En data 1 de juliol de 2016, representats de la Diputació i de
l'empresa adjudicatària van signar l'Acta d’acreditació de prestació de
serveis (recepció final), en la que es fa constar que s’entenen lliurats i
finalitzats els treballs contractats i que la prestació del servei ha estat
correcta i adaptada a les condicions establertes al plec de prescripcions
tècniques particulars. Així mateix, s’informa favorablement la devolució
de la garantia dipositada. Atesa la naturalesa de l’objecte d’aquest
contracte no s’establia termini de garantia.
4. En data 25 de juliol de 2016, la Intervenció General informa
favorablement l’expedient de devolució de la garantia definitiva de
referència, condicionat a que l’adjudicatari aporti la prèvia acreditació
davant de la Tresoreria de la Diputació, d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET

1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant 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.
3. La competència per aprovar la 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 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa SAHICASA- Servei Antiplagues, Higiene i
Control Ambiental, (NIF A43651363) la garantia definitiva del
contracte del servei en matèria de prevenció i control de la legionel·la a
les instal·lacions municipals, per un import de SET MIL CINC-CENTS
EUROS (7.500,00 euros), constituïda segons Carta de Pagament núm.
2014000036, del dia 7 de febrer de 2014.
Segon. En compliment del que disposa la clàusula 20.2 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
condicionar la devolució de la garantia definitiva esmentada a què
l'adjudicatari del contracte acrediti, davant de la Tresoreria general
d'aquesta Diputació, la documentació justificativa d'estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i
a l'Àrea del Servei d’Assistència Municipal.
Règim de Recursos:
-

-

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

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL
PUNT 42.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA
CORRESPONENT A L'ASSISTÈNCIA A LA FIRA DE ST. LLORENÇ I
DE L'AVELLANA 2016 A RIUDOMS.
La Diputació de Tarragona dins de les actuacions previstes per al 2016 i
en concret al que fa referència a la comunicació externa, té previst
l’assistència a diferents fires de la demarcació de Tarragona, entre
d’elles l’assistència a la Fira de Sant Llorenç i de l’Avellana a Riudoms.
Des del departament de Relacions Institucionals i Protocol es coordina,
en col·laboració amb altres departaments de la Diputació, la forma i
distribució de l’estand, tant pel que fa al disseny de l’estand que
segueix la mateixa línia comunicativa que la campanya publicitària, així
com el disseny dels panells amb la informació de les diferents
actuacions de la Diputació.
Les despeses de muntatge de l’estand així com els drets d’inscripció i
les despeses generals que s’han d’abonar a la mateixa fira, ascendeix
per la Fira de Sant Llorenç i de l’Avellana 1.200 euros.
Un cop feta la corresponent reserva de crèdit i es compta amb la
fiscalització prèvia de l'Interventor General.
En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar la despesa corresponent a l'assistència a les Fires, per l'import
i el concepte especificat en el quadre següent.
FIRA

CONCEPTE

PARTIDA

PROJECTE

IMPORT

Fira de Sant Llorenç i
de l’Avellana.
Riudoms del 12 al 14
d’agost

Despeses muntatge
i drets de l’estand

5010922 22799

201653008

1.200 €

INTERVENCIÓ
PUNT 43.- 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 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 depesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 246.008,24 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència
Núm. 01726
Núm. 01735

21.402,90 €
20.967,01 €
435,89 €

Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 01721
Núm. 01755
Núm. 01787
Núm. 01806

45.506,22 €
3.966,16 €
431,80 €
435,01 €
40.673,25 €

Serveis Interns
Núm. 01713
Núm. 01805
Núm. 01818
Núm. 01820
Núm. 01821

34.219,01 €
10.916,27 €
4.340,18 €
5.493,64 €
11.242,52 €
2.226,40 €

Recursos Humans-PAO
Núm. 01813

19.395,00 €
19.395,00 €

SAM

Núm. 01701
Núm. 01738
Núm. 01739
Núm. 01788
Núm. 01789

21.346,78 €
2.580,00 €
10.656,11 €
484,00 €
7.486,88 €
139,79 €

SAC
Núm. 01675
Núm. 01706
Núm. 01708
Núm. 01709
Núm. 01714

65.357,91 €
8.028,54 €
5.747,33 €
2.176,26 €
4.163,08 €
7.421,13 €

Núm. 01736
Núm. 01740
Núm. 01766
Núm. 01772
Núm. 01779
Núm. 01792
Núm. 01816

26.514,44 €
916,05 €
1.062,60 €
5.090,34 €
2.165,23 €
166,52 €
1.906,39 €

SAT
Núm. 01800
Núm. 01804

38.780,42 €
13.190,36 €
25.590,06 €

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

PUNT
44.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
JUSTIFICATIUS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.

DE

COMPTES

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 1.057,06 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ..................................................................

1.057,06 €

Núm. 01737 (EAD Tarragona)...........................................
Núm. 01741 (ECM Tarragona)...........................................

634,76 €
422,30 €

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

PUNT 45.- 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 d'1.051.658,60 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal (AITC)..................... 952.336,25 euros
Núm. 1746 (PEIS) .......................................................... 51.706,68 euros
Núm. 1747 (PEIS)........................................................... 17.684,21 euros
Núm. 1748 (PEIM)............................................................... 885,92 euros
Núm. 1749 (PEIM) ........................................................... 6.851,45 euros
Núm. 1751 (PEIM) ....................................................... 166.775,00 euros
Núm. 1752 (PAM) .......................................................... 29.634,08 euros
Núm. 1753 (PAM) .......................................................... 42.197,37 euros
Núm. 1754 (PAM) .......................................................... 53.165,92 euros
Núm. 1757 (PAM) .......................................................... 51.736,63 euros
Núm. 1780 (PEIS) .......................................................... 65.518,04 euros
Núm. 1793 (PEIS) .........................................................176.994,81 euros
Núm. 1794 (PAM) .......................................................... 97.647,26 euros
Núm. 1795 (PAM) .......................................................... 80.766,53 euros
Núm. 1809 (PAM) ............................................................ 3.822,52 euros
Núm. 1810 (PAM) ........................................................ 106.949,83 euros
Servei d'Assistència Municipal (Medi Ambient)....... 62.491,56 euros
Núm. 1803..................................................................... 62.491,56 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà .............................. 36.830,79 euros
Núm. 1759 ..................................................................... 11.898,95 euros
Núm. 1811 ....................................................................... 6.750,00 euros
Núm. 1814 ..................................................................... 18.181,84 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. 1752, per import de
29.634,08 euros, que justifica la bestreta del 50% concedida i lliurada
en el seu dia per la línia de subvencions de PAM 2015 - Despesa
corrent. La relació comptable núm. 1749, per import de 6.851,45 euros,
que justifica la bestreta del 50% concedida i lliurada en el seu dia per la
línia de subvencions de PEIM 2015 - Inversió. La relació comptable
núm. 1746, per import de 51.706,68 euros, que justifica la bestreta del
50% concedida i lliurada en el seu dia per la línia de subvencions de
PEIS 2014 - Inversió.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 46.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de Cultura, de
Medi Ambient, i de Polítiques Actives d'Ocupació respecte la
documentació presentada per les entitats que es relacionen a
continuació, per justificar les subvencions concedides en els convenis
aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, que compleixen els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb l'Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi
Quantitat concedida: 20.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/04/2016
Objecte de la subvenció: Celebració de la setmana medieval de la
Llegenda de St. Jordi 2016
2. Conveni amb el Centre de Lectura de Reus
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Acord Junta Govern: 18/03/2016
Objecte de la subvenció: Activitats culturals de gener a juny de 2016
3. Conveni amb l'Associació Teatrescola de Valls
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Acord Junta Govern: 26/02/2016
Objecte de la subvenció: Coordinació i realització de la campanya de
teatre a les escoles, 2016
4. Conveni amb el Consorci de l'Observatori del Paisatge
Quantitat concedida: 25.000,00 euros
Acord Junta Govern: 31/07/2015
Objecte de la subvenció: Elaboració del Pla de Gestió del Paisatge del
Priorat-Montsant-Siurana, com a paisatge agrícola de muntanya
mediterrània
5. Conveni amb el Consorci de l'Observatori del Paisatge
Quantitat concedida: 27.700,00 euros
Acord Junta Govern: 31/07/2015
Objecte de la subvenció: Realització de l'estudi de caracterització
històrica del Paisatge Cultural del Priorat-Montsant-Siurana
6. Conveni amb la Cambra de comerç, indústria i navegació de Reus
Quantitat concedida: 3.000,00 euros
Acord Junta Govern: 18/12/2015
Objecte de la subvenció: Servei de creació d'empreses de la Cambra,
any 2015
Així mateix, s'ha rebut l'informe tècnic de Secretaria sobre la
documentació presentada per l'entitat i concepte que es detalla a
continuació:

7. Aportació a la Fundació Privada Observatori de l'Ebre
Quantitat aportació: 110.000,00 euros
Acord Junta Govern:13/11/2015
Concepte: Aportació corresponent a l'any 2015
S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries així mateix assenyalades:
1. Nom entitat: Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 2010 334 48905 01
2. Nom entitat: Centre de Lectura de Reus
Quantitat a lliurar: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 2010 334 48914 01
3. Nom entitat: Associació Teatrescola de Valls
Quantitat a lliurar: 5.977,92 euros (2n pagament parcial)
Aplicació pressupostària: 2016 2010 326 48000 01
4. Nom entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge
Quantitat a lliurar: 25.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 1200 172 48958 02
5. Nom entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge
Quantitat a lliurar: 27.700,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 1200 172 48956 02
6. Nom entitat: Cambra de comerç, indústria i navegació de Reus
Quantitat a lliurar: 3.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 8040 24148909 02
7. Nom entitat: Fundació Privada Observatori de l'Ebre
Quantitat a lliurar: 27.500,00 euros (25% restant)
Aplicació pressupostària: 2016 6011 172 48901 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 124.177,92 euros
Cultura......................................................................... 40.977,92 euros
Núm. 1750 ................................................................... 20.000,00 euros
Núm. 1764 ................................................................... 15.000,00 euros
Núm. 1783 ................................................................... 5.977,92 euros
SAM-Medi Ambient..................................................... 52.700,00 euros

Núm. 1734 ................................................................... 25.000,00 euros
Núm. 1733 ................................................................... 27.700,00 euros
PAO.............................................................................
Núm. 1807...................................................................

3.000,00 euros
3.000,00 euros

Secretaria.................................................................... 27.500,00 euros
Núm. 1790 ................................................................... 27.500,00 euros
Tercer.- Amb la documentació que consta a la relació comptable núm.
1790 queda justificada la bestreta del 75% de l'aportació a la Fundació
Privada Observatori de l'Ebre per l'any 2015, per import de 82.500,00
euros.
Quart.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

PUNT 47.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES DOMICILIADES DEL MES DE JUNY.
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis
durant el mes de juny de 2016 i de conformitat amb el procediment que
s'estableix en les Bases d'Execució del vigent pressupost ,
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades
segons càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han
estat degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de
crèdit suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent, éssent
l'import total de 3.483,59 Euros segons el detall següent:
Relacions Corporació...................................................
Núm. 01822 .....................................................................
Núm. 01832 ....................................................................

2.404,00 €
2.015,18 €
388,82 €

Relació Patronat de Turisme ......................................
Núm. 00214 ..................................................................

1.079,59 €
1.079,59 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a saldar el pendent
d'aplicació generat pels imports relacionats.

PUNT 48.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL
LLIURAMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA
A
L’AJUNTAMENT DE REUS PER LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DEL
RECÀRREC DE L’IAE I A BASE EN CONCEPTE DE GESTIÓ
RECAPTATÒRIA DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ
VOLUNTÀRIA DEL MES DE MAIG I VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE
JUNY DEL 2016.

Fets i fonaments de dret
1. L'Ordenança Fiscal reguladora del recàrrec provincial de l'IAE de
l’any 2015 estableix el percentatge de la compensació econòmica que
els ajuntaments poden retenir i percebre per a la gestió del cobrament
del recàrrec provincial de l'IAE meritat durant el referit exercici.
A l'exercici 2016 l’Ajuntament de Reus ha ingressat a la Diputació
l'import del recàrrec de l’IAE meritat a l'exercici 2015 amb el descompte
previ de l'import de la compensació econòmica aplicable segons
l'Ordenança Fiscal vigent el 2015.
L’Ajuntament de Reus ha emès el corresponent certificat justificatiu de
la liquidació practicada del recàrrec i de la compensació descomptada
per la gestió del cobrament, segons consta a l'expedient.
Els imports descomptats per la gestió d'aquesta recaptació han estat
els següents:
Ajuntament de Reus............................................................ 8.662,30 €

2. Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de
Tarragona va aprovar la regulació de les condicions per al
desenvolupament per part de BASE – Gestió d'Ingressos de la funció
administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu dels
recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les
condicions d'aquesta funció administrativa, BASE – Gestió d'Ingressos
ha de percebre com a compensació econòmica per les despeses
derivades de la realització de les tasques encomanades una
compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Segons la liquidació voluntària liquidable de maig, amb número
2016/2737, l'import de la compensació econòmica per la gestió de la
recaptació en voluntària per part de BASE – Gestió d'Ingressos és de
4.077,34 euros, atès que la recaptació total corresponent al període
transcorregut entre 01/05/2016 i 31/05/2016 ha estat de 203.866,17
euros.
Segons la liquidació voluntària liquidable de juny, amb número
2016/3350, l'import de la compensació econòmica per la gestió de la
recaptació en voluntària per part de BASE – Gestió d'Ingressos és de
231,74 euros, atès que la recaptació total corresponent al període

transcorregut entre 01/06/2016 i 30/06/2016 ha estat de 11.586,76
euros.

3. En la liquidació executiva del mes de juny (2016/3186) hi figura una
compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per
part de BASE – Gestió d'ingressos per import d’11,53 euros, referents
a un principal recaptat de 576,66 euros. Aquest import correspon a
liquidacions emeses per la Diputació de Tarragona, ingressades a
BASE – Gestió d'ingressos pels obligats tributaris en període voluntari,
però que aquest organisme ha tramitat en període executiu.
4. El principi comptable públic de no compensació de les partides
d'ingressos i despeses obliga a registrar els descomptes com a
despesa i els ingressos per l'import brut.
5. D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de
Tarragona 2016 cal aprovar la despesa i el lliurament de les
compensacions corresponents.
S'ACORDA:
1. Aprovar la despesa i el lliurament dels imports descomptats per la
gestió de recaptació del recàrrec de l’IAE desenvolupada per
l’Ajuntament de Reus, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària
2016/6020/932/22708, segons el següent detall:
Ajuntament de Reus............................................................ 8.662,30 €

2. Aprovar la despesa i el lliurament de 4.320,61 euros a favor de
BASE – Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica
per la gestió de la recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació
de Tarragona detallats a les liquidacions voluntària liquidable
(2016/2737) per import de 4.077,34 euros corresponent al mes de maig,
i les liquidacions voluntària liquidable (2016/3350) per import de 231,74
euros i executiva (2016/3186) per import d’11,53 euros, corresponents
al mes de juny, a càrrec de l'aplicació pressupostària de la Diputació de
Tarragona 2016/6020/932/22708.
3. Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 1
amb els imports no ingressats corresponents al recàrrec de l’IAE de
l’exercici 2015 descomptats per l’Ajuntament de Reus.

4. Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 2
amb els imports no ingressats corresponents a liquidacions de taxes i
preus públics descomptats per BASE – Gestió d'Ingressos, detallats en
la liquidació voluntària liquidable (2016/2737) del mes de maig i en les
liquidacions voluntària liquidable (2016/3350) i executiva (2016/3186)
del mes de juny.

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

