A la ciutat de Tarragona, a 15 d'abril 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. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Excusa la seva assistència l'Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed i l'Il·ltre.
Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova.
Actua de Secretari la Sra. Maite Velayos Esplugas, Cap de Secció de
Secretaria per absència de 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 -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 8 D'ABRIL DE 2016.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 8 d'abril de
2016.

PUNT 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ DE
L'EXERCICI 2016 I LLIURAMENT DEL 1R I 2N TRIMESTRES AL
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY DE REUS.
La Diputació de Tarragona forma part, des de l’any 1984, del Consorci
del Teatre Fortuny de Reus, que té per objecte la restauració,
conservació i explotació d’aquest teatre (article 6è dels estatuts), per a
fomentar i fer a l’abast del públic qualsevol manifestació de l’art i la
cultura en general (article 7è dels estatuts). I com a membre consorciat,
li correspon realitzar una aportació econòmica anual per a cobrir les
despeses i les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment
dels objectius del Consorci (article 23è dels estatuts).
En virtut de les previsions dels vigents estatuts, els membres del
consorci tenen l'obligació de participar econòmicament en el
finançament ordinari de l'ens mitjançant aportacions econòmiques
anuals previstes en el pressupost anual.
En data 2 de març de 2016 (RE núm. 1-2016-006187-1 de 2.03.2016),
el Consorci del Teatre Fortuny de Reus ha tramès la documentació
relativa a l’expedient d’aprovació del pressupost ordinari per a 2016, en
el qual es preveu una aportació de la Diputació i sol·licita que es faci
efectiva una part d'aquesta aportació per tal d'atendre les necessitats
de disponibilitat de tresoreria suficient per a poder fer front als
pagaments.
En data 15 de març de 2016 (RE núm. 1-2016-007518-1 de
15.03.2016), s'ha rebut exemplar de l'expedient de liquidació del
pressupost 2015 del Consorci del Teatre Fortuny de Reus i per acord
de Junta de Govern de data 1 d'abril de 2016 s'ha realitzat l'últim
pagament corresponent a l'any 2015.
Per tot això, S'ACORDA:
1.- Aprovar l’aportació per a l’any 2016 de la Diputació de Tarragona al
Consorci del Teatre Fortuny de Reus per import de 200.000,00 euros,
que es farà efectiva en pagaments trimestrals.
2.- Lliurar al Consorci del Teatre Fortuny de Reus l'import corresponent
al primer i segon trimestres de l'aportació de l'exercici 2016, per la
quantitat de 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida 6011 –334 –
46700-01.
3.- Notificar l’acord al Consorci del Teatre Fortuny de Reus i comunicarho a la Intervenció.

Règim de recursos:
-

-

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

Serveis Jurídics
PUNT 3.- PROPOSTA D'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 15/2016
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE
TARRAGONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 512/2014.
Identificació de l’expedient
Execució de la Sentència núm. 15/2016, de 26-01, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu núm.1 de Tarragona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 512/2014.
Fets
1. La senyora xxx va presentar, en data 10 de gener de 2014, una
reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Diputació de
Tarragona pels danys ocorreguts el dia 25 d'octubre de 2013 quan
circulava amb el vehicle xxx, matrícula xxx, per la carretera T-203 i,
abans xxx, en passar un camió en sentit contrari, es va retirar cap al
voral i va rascar amb un tros de ciment, el qual va danyar el pneumàtic
del vehicle.
Pels danys soferts la reclamant demana una indemnització per un
import total de 187,55 euros.
2. Per acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 2014 es
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
la Sra. xxx contra la Diputació de Tarragona.
3. Contra l'acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de
Tarragona, la Sra. xxx en data 25 de novembre de 2014 interposà
recurs contenciós administratiu que es va tramitar davant el Jutjat
contenciós administratiu 1 de Tarragona, amb el número de recurs
512/2014.
L'esmentat Jutjat va dictar la Sentència 15/2016, de 26-01(notificada en
data 4-02-2016), que conté la següent part dispositiva:
"FALLO
"Que debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo,
condenando a la Administración demandada a abonar al actor la suma de
187,55 euros, más los intereses legales. Se condena a la Administración al

pago de las costas".

4.- Mitjançant diligència d'ordenació de 9 de febrer de 2016, notificada
en data 11 de febrer, es declara la fermesa de la Sentència 15/2016, de
26 de gener.
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa
administrativa, estableixen l'obligació de complir les sentències en la
forma que en elles s'especifica.
Per tant, S'ACORDA:
1. Executar en els seus mateixos termes la Sentència núm.15/2016
de data 26-01-2016, dictada per part del Jutjat contenciós
administratiu 1 de Tarragona en el recurs contenciós
administratiu 512/2014.
2. Indemnitzar a la Sra. xxx en la quantitat de 187,55.€ (cent
vuitanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims) més els
interessos legals calculats des de la data de la reclamació en via
administrativa (10-01-2014) fins la data en què s'efectuï el seu
pagament.
3. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona
per al seu coneixement.

Règim de recursos:
Contra la present resolució no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs administratiu, per haver-se adoptat en execució d’una resolució
judicial, per la qual cosa si l’interessat estima que el seu contingut no
s’ajusta a allò resolt per l’òrgan judicial, pot posar-ho en el seu
coneixement mitjançant el corresponent incident d’execució de
sentència, d’acord amb el que preveu l’article 109 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Relacions Institucionals i Protocol
PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA
CORRESPONENT A L’ASSISTÈNCIA A LA FIRA EXPO EBRE 2016.
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 Tortosa "ExpoEbre"
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, aixi
com el disseny dels panells amb la informació de les diferents
actuacions de la Diputació.
Les despeses de muntatge de l’estand aixi com els drets d’inscripció i
les despeses generals que s’han d’abonar a la mateixa fira, ascendeix
per la Fira de Expo Ebre 2.900 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 Expo Ebre
Tortosa del 28 d'abril
al 1 de maig

Despeses muntatge
i drets de l’estand

5010922 22799

201653008

2.900,0 €

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 5.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE
L'AMETLLA DE MAR PER A ACTIVITATS DE L'ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar per tal de justificar la subvenció concedida en el seu dia, s’ha
comprovat que l’import total de la despesa executada de l’actuació
subvencionada ha estat inferior a l’import del pressupost presentat
inicialment, el qual va servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 2015 estableixen que: “L’import de la subvenció concedida
s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la

documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir
el percentatge de subvenció concedida”.
3. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa constar que la justificació
presentada és la totalitat de la despesa feta, per aquest motiu es
proposarà el pagament proporcional de la subvenció corresponent.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació
de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient, que es relaciona més avall, presentat pel
beneficiari de la subvenció.
Segon.- Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb
càrrec a la partida 2010-334-46210 i número d'assentament del
pressupost ordinari que es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte subvenció: Escola de Música Municipal
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46210-02
Pressupost Elegible: 177.083,55 euros
Import concedit: 10.417,52 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 5,88%
Despesa justificada: 173.822,10 euros
Import a pagar amb reducció: 10.225,71 euros
Import no justificat a donar de baixa: 191,81 euros
Número d'operació anterior: 2015028130

Total: 10.225,71 euros
Tercer. En cas que el beneficiari tinguin deutes pendents amb aquesta
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Quart. Notificar-ho al beneficiari.

Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona
per tal que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de
l’obligació i doni de baixa el crèdit restant d’acord als terminis
establerts.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.
6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE L'ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 6.1.- PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS DE
GRUPS CULTURALS I/O PERSONES A L'E-CATÀLEG ANY 2016.
FETS:
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de
grups culturals, en les que es demana la inscripció o l'actualització de
dades en el Catàleg de Programacions Culturals als Ajuntaments ecatàleg-,
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes
d'inscripció a l'ecatàleg vigents.
FONAMENTS DE DRET:
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:

1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i
modificacions al catàleg vigent de programacions culturals pels
ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per Internet:

Noves inscripcions:
Bellvei Band
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Companyia d'en Verd i la Lila
Teatre
Teatre Infantil
EL TROLE Reus Tarragona y viceversa SUBCOMPANYIA DE TEATRE
Teatre
Teatre d' adults
JAN'S MUSIC
Balls i Danses
Balls de Saló
Mr Highland
Música
Grups Orquestrals
Orquestra Himalaya
Música
Orquestres amb condicions específiques
Teatre de Maleta
Tallers
Tallers
2, Actualitzacions:
Cultrum
Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR'
Grup de Teatre Fila Zero
JOAN ROVIRA
Nom grup: JOAN ROVIRA ACÚSTIK TRIO
JUGA I APRÈN
Preu per quilòmetre: 0
L'ENRAMADA DEL CATLLAR
Espectacles:
* Nom: POLITICAMENT INCORRECTE · Preu: 1200 euros
LA TRAMOIA DE VILA-SECA
Espectacles:
* Nom: "Això no és vida" · Preu: 1000 euros
* Nom: Molt soroll per res · Preu: 1000 euros
* Nom: Això no és vida! · Preu: 1000 euros
* Nom: Això no és vida! · Preu: 1000 euros

QArt Quartet
Rebla't
Espectacles:
* Nom: VIVALDI Sons Mediterranis · Preu: 4500 euros
* Nom: RESSONA BACH · Preu: 1500 euros
ZAMBA SHOW

3.- Que es donin de baixa les següents peticions:
LA BANDA FORÀNIA
LA KINKY BAND

4.- Notificar la resolució als interessats.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 6.2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE
SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A ACTUACIONS DE GRUPS
I PERSONES INSCRITS EN L’E-CATÀLEG ANY 2016.
FETS:
1.- La unitat de Cultura ha rebut diverses peticions presentades pels
ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres
de l'Ebre, on demanen la concessió i pagament de subvencions, per a
la contractació d'activitats inscrites en el catàleg vigent, d'acord amb els
imports que s'estableix a la convocatòria aprovada el 26 de febrer de
2016, i publicada en el BOP de Tarragona de 10 de març de 2016.
L'import total per trams de municipi és el següent:
Municipis entre 0 i 500 habitants: 7871 euros
Municipis entre 501 i 2000 habitants: 7714 euros
Municipis entre 2001 i 5000 habitants: 5111euros
Municipis entre 5001 i 10000 habitants: 3346 euros
Municipis entre 10001 i 50000 habitants: 2788 euros

Municipis de 50001 habitants en endavant: 2323 euros
Els municipis que tinguin nuclis històrics agregats poden disposar a
més dels imports següents per cadascun dels nuclis històrics agregats:
Municipis de menys de 500 habitants: 1040 euros
Municipis entre 501 i 2000 habitants: 780 euros
Municipis entre 2001 i 5000 habitants: 650 euros
Municipis entre 5001 i 10000 habitants: 520 euros
Municipis entre 10001 i 50000 habitants: 520 euros
Municipis de 50001 habitants en endavant: 390 euros
2.- No hi ha límit ni del nombre de contractacions, ni en el preu de l'
actuació per part dels ajuntaments i EMDs. El límit és l' import màxim
de subvenció anual destinat a cada municipi, fins el qual poden
contractar les actuacions del catàleg que desitgin.
FONAMENTS DE DRET:
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
*Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació
de Tarragona
* Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir i lliurar, a càrrec de la partida 2010-334-46201 del
pressupost vigent, les següents subvencions als ajuntaments pel
concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Setdveu el 16 de gener de 2016
990,00 euros
990,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:

Ajuntament d'Alforja
Cobla La Principal de Tarragona el 15 gener de

Pressupost Elegible:
Import concedit:

950,00 euros
950,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Alfredo Panebianco el 17 de gener de 2016
2.000,00 euros
2.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Orquestra simfònica Treu-li la pols el 9-1-16
800,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Escalifestada el 7 de febrer de 2016
550,00 euros
550,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Orquestra Himalaya el 5 de febrer de 2016
2.500,00 euros
2.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Bot Band el 2 de febrer de 2016
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Mira com Ballen l'1 de febrer de 2016
2.400,00 euros
2.400,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Mmb Shows Events el 29 de gener de 2016
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Mag Albert el 3 de febrer de 2016
850,00 euros
850,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Cobla mirantfont el 3 de febrer de 2016
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Orquestra Marinada el 30 de gener de 2016
4.500,00 euros
4.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Capafonts
Txaranga Bandsonats el 14 de febrer de 2016
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cornudella del Montsant
Noes Band el 13 de febrer de 2016
800,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Montmell
Mag Nebur Màgia el 5 de febrer de 2016
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Banda música rapìtenca el 26 de gener de 2016
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Bnada unió Filarmònica d'Amposta el 26-1-16
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Pla de Santa Maria
xaranga tal com sona el 5 de gener de 2016
1.030,00 euros
1.030,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Garcia
A stromboli Jazz Band el 15 de gener de 2016
990,00 euros
990,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Garcia
Tangara Orquestra el 16 de gener de 2016
4.000,00 euros
4.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de l'Albiol
Discoteca Mobil Festes el 16-1-2016
363,00 euros
363,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de l'Albiol
Discoteca mobil festes 17-1-2016
363,00 euros
363,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de l'Albiol
Discoteca Mobil Festes el 18-1-16
363,00 euros
363,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Fatarella
Escalifestada el 14 de febrer de 2016
550,00 euros
550,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de la Fatarella
Armonics el 8 de febrer de 2016
1.200,00 euros

Import concedit:

1.199,99 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
Associació Cultural Soroll el 16 de gener de 2016
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
Grup de teatre emfapatir el 17 de gener de 2016
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Quico el celio i el mut de Ferreries el 17-1-16
4.000,00 euros
3.871,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Orquestra Europa el 16 de gener de 2016
4.000,00 euros
4.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Riba
Xaranga La Murga el 5 de febrer de 2016
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Secuita
Trencamandres el 5 de febrer de 2016
440,00 euros
440,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Selva del Camp
Associació Cultural Soroll el 8 de febrer de 2016
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Delta teatre el 2 de gener de 2016
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Mas de Barberans
Llàgrimes de Foc Xanquers saltarins el 16-1-16
1.100,00 euros
1.100,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Mas de Barberans
Escalifestada el 21 de febrer de 2016
550,00 euros
550,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Masllorenç
Familia Camallarga el 6 de febrer de 2016
1.300,00 euros
1.300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Nulles
Los Guateque el 6 de febrer de 2016
2.800,00 euros
2.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Nulles
Cobla la Principal Tarragona 20-1-16
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Pira
Txranga Bansonats el 13 de febrer de 2016
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Yolanda Sanz Fenix el 30 de gener de 2016
1.900,00 euros
1.900,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecols
Un set i un vuit el 29 de gener de 2016
2.455,00 euros
2.455,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rodonyà
Jordi Jubany el 18 de gener de 2016
400,00 euros
400,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rodonyà
Joan Reig el 15 de gener de 2016
1.575,00 euros
1.575,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Rucs Production el 6 de febrer de 2016
677,60 euros
677,60 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Grup de teatre pirindola el 2 de gener de 2016
900,00 euros
900,00 euros

Total: 60.967,59 euros

Segon.- Acumular en el següent procediment el crèdit no esgotat en
aquest
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció General
de la Diputació de Tarragona
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la
notificació de la resolució de la seva concessió.

Règim de recursos:
-

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

PUNT 6.3.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL DE REUS PER A LA
CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE CIRC DE CATALUNYA – TRAPEZI I
APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT ANY 2016.
FETS
1. L'Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus, en data 23 de març de
2016, tramet una sol·licitud a la Diputació on demana una subvenció per
a la celebració de la Fira de Circ de Catalunya – Trapezi, 2016, hi
adjunta un pressupost de despeses per import de 384.500,00 euros
2. - La Diputació de Tarragona, d'acord amb el seu Pla Estratègic, té
com a objectiu prioritari fomentar i donar suport a les activitats dels
ajuntaments i de les entitats, desenvolupant nous programes i serveis
als ciutadans de la seva demarcació, per contribuir al progrés individual
i col·lectiu, i fomenta el dinamisme i la creativitat del seu territori i el
projecta culturalment.
3. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2016, a la partida 2010/334/46231 s’ha previst una assignació
nominativa de 30.000 euros per a aquest beneficiari i per aquest
objecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Concedir una subvenció a l'Institut Municipal d'Acció Cultural de
Reus per import de 30.000,00 euros, per a la celebració de la Fira de
Circ de Catalunya - Trapezi, 2016.
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. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010-33446231 del pressupost vigent.
Tercer. Autoritzar el canvi de denominació de la partida pressupostària,
on diu Ajuntament de Reus, ha de dir Institut Municipal d'Acció Cultural,
i donar compte al Ple d'aquest canvi de denominació, d'acord a la base
17 de les Bases d'Execució del pressupost vigents.
Quart. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Institut
Municipal d'Acció Cultural de Reus per a la celebració de la Fira de Circ
de Catalunya – Trapezi, 2016
Cinquè. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Sisè. Notificar l’acord al beneficiari, i comunicar-ho a Intervenció
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 6.4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D’UNA
ACTIVITAT EN HOMENATGE A L'ESCRIPTOR ALBERT MANENT
SEGIMON.
FETS
1.- El projecte RBIV de la Diputació de Tarragona té entre els seus
objectius promoure accions de foment de les activitats culturals a la
nostra demarcació, així com la difusió del nostre patrimoni material i
immaterial.

2.- Es per això que periòdicament s'organitzen activitats en homenatge
a personalitats rellevants de la cultura, la literatura i les arts de les
comarques tarragonines o que hi tinguin vinculació a través de la seva
obra. En aquest sentit es va organitzar un acte en honor de l'escriptora
tarragonina Olga Xirinacs i en aquesta línia d'actuació es proposa, ara,
un homenatge a l'escriptor vinculat a la nostra demarcació: Albert
Manent i Segimón
3.- L'acte que es preveu se celebri al Palau de la Diputació el proper
mes de juny, consistirà en una jornada, la inauguració d'una exposició
sobre la seva figura, que desprès s'inclourà en el programa
d'exposicions itinerants als ajuntaments i la presentació d'un llibre
sobre l'autor i la seva obra, editat per la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
1. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
2. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens local.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la realització d’una activitat d'homenatge a l'escriptor
Albert Manent i Segimon, consistent en una jornada, una exposició
sobre la seva figura, que desprès s'inclourà en el programa
d'exposicions itinerants als ajuntaments i la presentació d'un llibre
sobre l'autor, editat per la Diputació.
Segon.- Realitzar l’esmentada activitat
proper dia 17 de juny de 2016.

al Palau de la Diputació, el

Tercer.- Les despeses derivades de la realització d’aquest acte aniran
a càrrec de la partida 2010-334-22706 Estudis Ramon Berenguer IV i a
la partida 2010-330-62500 Material inventariable, del pressupost del
2016
Quart.- Traslladar aquest acord a la Intervenció general d’aquesta
Diputació
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.

Gestió de Centres d’Educació
PUNT 6.5.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL CRÈDIT DE LA
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS
PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES DE MÚSICA I
CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL. CURS 2015/2016.
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 25 de setembre de 2015,
(BOPT número 232, del 7 d’octubre de 2015), es van aprovar les
convocatòries del procediment administratiu per a la concessió de
beques individuals per a alumnat de les Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Professional, per al curs 2015/2016.
2. Dins el termini establert en la convocatòria de Beques individuals per
a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de
música de la Diputació de Tarragona, curs 2015/2016, s’han rebut un
total de 132 sol·licituds de les quals 113 han estat valorades
favorablement. La suma dels imports de les beques supera en
25.626,30 euros el crèdit pressupostari aprovat inicialment per import
de 60.000,00 euros.
3. L’acord d’aprovació de les convocatòries i el punt 4 de les bases
específiques preveuen la possibilitat d’ampliació de l’import màxim
segons les sol·licituds rebudes i la disponibilitat pressupostària; i
d’acord amb l’article 58 del Reglament de la Llei general de
subvencions s’estableix que no hi ha la necessitat d’aprovació d’una
nova convocatòria.
4. En data 9 d’octubre de 2015, la Intervenció va validar la “A2015041246” per la convocatòria d’aquestes beques per un import de
60.000,00 euros. A finals d’any no es va poder incorporar aquest
romanent, per això cal que es comptabilitzi una nova “A” per aquest
import corresponent a la convocatòria de l’any 2015 amb crèdit
pressupostari a l’exercici 2016. Així mateix, cal que s’ampliï la
convocatòria per import de 25.626,30 euros també amb crèdit
pressupostari al mateix exercici.
5. En el pressupost de 2016 consta la partida “Beques i ajuts per a
estudis” - 2020/326/48000 amb un total de 110.000,00 euros.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament
de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Bases específiques reguladores de la concessió de beques per a
alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional,
curs 2015/2016.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i
la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Comptabilitzar una A per autoritzar la despesa de la
convocatòria de l’any 2015 al pressupost de l’any 2016, per import de
60.000,00 euros.
Segon. Ampliar en un total de 25.626,30 euros el crèdit pressupostari
inicial de la convocatòria del procediment administratiu per a la
concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles de
Música i Conservatoris de Grau Professional de música de la Diputació
de Tarragona, curs 2015/2016, que quedaran redactades, en el punt
que s’indica, de la manera següent:
b) Beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de
Grau Professional de música de la Diputació de Tarragona. Curs
2015/2016:
- Crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques: aplicació
pressupostària 2020/326/48000.
- Quantia total màxima: 85.626,30 euros (projecte pressupostari
2015/220/90 –2015041246-A).
L’ampliació de crèdit d’aquesta convocatòria no comporta, en cap cas,
l’inici d’un nou període de presentació de sol·licituds de beca.
Tercer. Publicar aquest acord en el BOP de Tarragona.
Quart. Comunicar-ho als centres de Música i Art de la Diputació de
Tarragona i a la Intervenció General.

Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la recepció de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà de la publicació, davant del Ple de la Diputació.

PUNT 6.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA
DIPUTACIÓ A TARRAGONA I EL CONSORCI DE COMERÇ,
ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA PER ESTABLIR LES BASES
DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ DE LA INSÍGNIA DE MESTRE
ARTESÀ 2016.
Fets
1. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (en endavant
CCAM), organisme vinculat al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat, té com a funcions principals la promoció, la difusió i el
desenvolupament de l’artesania catalana. EL CCAM concedeix
anualment el diploma i la insígnia de Mestre Artesà.
2. Com cada any, el CCAM ha proposat a les escoles d’art de
Catalunya la participació en la convocatòria de l’any 2016.
3. En el Conveni s’estableix la col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny
de la Diputació a Tarragona que es concreta en la supervisió del
concurs, la promoció de la participació entre l’alumnat, la coordinació de
la presentació de la documentació escaient per part dels participants i el
formar part del jurat.
4. El Director de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona ha
manifestat la seva disposició a prendre part en aquest projecte i ha
informat favorablement la possibilitat d’establir aquest Conveni de
col·laboració, perquè fomenta objectius inclosos al Projecte Educatiu
del centre.
Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
5. Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i les Escoles Massana, Centre
d’Art i Disseny; l’Escola Superior de Disseny i Art, Llotja; l’Escola
Municipal d’Art Arsenal; l’Escola Art La Industria; l’Escola d’Art i Disseny
de la Diputació de Tarragona; l’Escola d’Art i Superior de Disseny de
Vic i l’Escola del JORGC, per establir les bases del concurs per a la
creació de la insígnia de Mestre Artesà 2016.
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme els tràmits necessaris per donar compliment al
present acord.
Tercer. Notificar-ho al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
Quart. Comunicar-ho a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 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 7.- PROPOSTA DE PAGAMENT AMB REDUCCIÓ DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS 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 d'Albinyana
Albinyana
peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
4.000,00 euros
3.062,80 euros
2.450,24 euros

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

Ajuntament d'Alió
Alió
peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.105,40 euros
1.612,10 euros
1.531,50 euros

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

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
6.376,20 euros
4.882,26 euros
4.638,14 euros

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

Ajuntament de Bràfim
Bràfim
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
4.222,21 euros
3.232,95 euros
2.909,64 euros

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

Ajuntament del Montmell
El Montmell
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02

Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

7.000,00 euros
5.359,90 euros
4.823,91 euros

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

Ajuntament de Flix
Flix
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
9.127,36 euros
6.988,82 euros
5.591,06 euros

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

Ajuntament de Godall
Godall
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.840,33 euros
2.174,84 euros
1.957,35 euros

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

Ajuntament de l'Aldea
L'Aldea
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
8.000,00 euros
6.125,60 euros
4.900,48 euros

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

Ajuntament de la Galera
La Galera
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.546,10 euros
1.949,55 euros
1.754,59 euros

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

Ajuntament de la Masó
La Masó
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
1.045,45 euros
800,50 euros
689,13 euros

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

Ajuntament de la Selva del Camp
La Selva del Camp
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
11.500,00 euros
8.750,86 euros
6.125,60 euros

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

Ajuntament de les Piles
Les Piles
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
3.600,00 euros
2.756,52 euros
2.618,69 euros

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

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
5.927,80 euros
4.538,92 euros
4.085,02 euros

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

Ajuntament de Nulles
Nulles
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
718,74 euros
550,34 euros
522,82 euros

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

Ajuntament de Nulles
Nulles
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
5.363,05 euros
4.106,49 euros
3.901,16 euros

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

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02

Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

1.936,00 euros
1.482,40 euros
1.408,28 euros

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

Ajuntament de Porrera
Porrera
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.497,44 euros
1.912,29 euros
1.816,68 euros

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

Ajuntament de Prades
Prades
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.400,00 euros
1.837,68 euros
1.653,91 euros

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
1.341,40 euros
1.027,11 euros
924,40 euros

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
5.103,93 euros
3.908,08 euros
3.517,27 euros

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

Ajuntament de Querol
Querol
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
3.000,00 euros
2.297,10 euros
2.067,39 euros

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

Ajuntament de Reus
Reus
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
3.400,00 euros
2.603,38 euros
1.562,03 euros

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

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
8.421,05 euros
6.448,00 euros
6.125,60 euros

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

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.541,00 euros
1.945,64 euros
1.848,36 euros

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

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
5.360,30 euros
4.104,38 euros
3.899,17 euros

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

Ajuntament de Vilaverd
Vilaverd
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
8.034,00 euros
6.151,63 euros
5.844,05 euros

Total: 52.070,73 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de l'Aldea
L'Aldea
Control plagues

Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
12.198,34 euros
7.657,00 euros
6.125,60 euros

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

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Peridomèstics
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
1.350,36 euros
1.033,97 euros
982,27 euros

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

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
6.315,79 euros
4.836,00 euros
4.594,20 euros

Total: 11.702,07 euros

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

Ajuntament de Flix
Flix
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
1.028,50 euros
787,52 euros
630,02 euros

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

Ajuntament de la Selva del Camp
La Selva del Camp
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
2.500,00 euros
3.062,80 euros
1.339,97 euros

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

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
500,00 euros
382,85 euros

Import concedit:

344,56 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 d'Albinyana
Municipi:
Albinyana
Concepte subvenció:
peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
4.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.062,80 euros
Import concedit:
2.450,24 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
770,00 euros
Import a pagar amb reducció:
616,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.834,24 euros
Número d'operació anterior:
2015027426
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament d'Alió
Alió
peridomèstics

Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.105,40 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.612,10 euros
Import concedit:
1.531,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.149,50 euros
Import a pagar amb reducció:
1.092,03 euros
Import no justificat a donar de baixa:
439,47 euros
Número d'operació anterior:
2015027430
Beneficiari:
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi:
Bellmunt del Priorat
Concepte subvenció:
peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
6.376,20 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.882,26 euros
Import concedit:
4.638,14 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.696,20 euros
Import a pagar amb reducció:
1.611,39 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3.026,75 euros
Número d'operació anterior:
2015027440
Beneficiari:
Ajuntament de Bràfim
Municipi:
Bràfim
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
4.222,21 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.232,95 euros
Import concedit:
2.909,64 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.222,21 euros
Import a pagar amb reducció:
2.899,98 euros
Import no justificat a donar de baixa:
9,66 euros
Número d'operació anterior:
2015027448
Beneficiari:
Ajuntament del Montmell
Municipi:
El Montmell
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
7.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.359,90 euros
Import concedit:
4.823,91 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
4.542,09 euros
Import a pagar amb reducció:
4.087,88 euros
Import no justificat a donar de baixa:
736,03 euros
Número d'operació anterior:
2015027468
Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Flix
Flix

Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
9.127,36 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.988,82 euros
Import concedit:
5.591,06 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
1.762,48 euros
Import a pagar amb reducció:
1.409,98 euros
Import no justificat a donar de baixa:
4.181,08 euros
Número d'operació anterior:
2015027484
Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Municipi:
Godall
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.840,33 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.174,84 euros
Import concedit:
1.957,35 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.489,61 euros
Import a pagar amb reducció:
1.340,65 euros
Import no justificat a donar de baixa:
616,70 euros
Número d'operació anterior:
2015027489
Beneficiari:
Ajuntament de l'Aldea
Municipi:
L'Aldea
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
8.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.125,60 euros
Import concedit:
4.900,48 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
5.865,40 euros
Import a pagar amb reducció:
4.692,32 euros
Import no justificat a donar de baixa:
208,16 euros
Número d'operació anterior:
2015027492
Beneficiari:
Ajuntament de la Galera
Municipi:
La Galera
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.546,10 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.949,55 euros
Import concedit:
1.754,59 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.874,49 euros
Import a pagar amb reducció:
1.687,04 euros
Import no justificat a donar de baixa:
67,55 euros
Número d'operació anterior:
2015027506

Beneficiari:
Ajuntament de la Masó
Municipi:
La Masó
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
1.045,45 euros
Pressupost Mínim a Executar:
800,50 euros
Import concedit:
689,13 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 86,09%
Despesa justificada:
418,18 euros
Import a pagar amb reducció:
360,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
329,13 euros
Número d'operació anterior:
2015027507
Beneficiari:
Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi:
La Selva del Camp
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
11.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.750,86 euros
Import concedit:
6.125,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
4.107,95 euros
Import a pagar amb reducció:
2.875,57 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3.250,03 euros
Número d'operació anterior:
2015027517
Beneficiari:
Ajuntament de les Piles
Municipi:
Les Piles
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
3.600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.756,52 euros
Import concedit:
2.618,69 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
914,28 euros
Import a pagar amb reducció:
868,57 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.750,12 euros
Número d'operació anterior:
2015027520
Beneficiari:
Ajuntament de Masdenverge
Municipi:
Masdenverge
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
5.927,80 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.538,92 euros
Import concedit:
4.085,02 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.822,20 euros
Import a pagar amb reducció:
3.439,98 euros
Import no justificat a donar de baixa:
645,04 euros

Número d'operació anterior:

2015027527

Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Municipi:
Nulles
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
718,74 euros
Pressupost Mínim a Executar:
550,34 euros
Import concedit:
522,82 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
537,43 euros
Import a pagar amb reducció:
510,56 euros
Import no justificat a donar de baixa:
12,26 euros
Número d'operació anterior:
2015027539
Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Municipi:
Nulles
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
5.363,05 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.106,49 euros
Import concedit:
3.901,16 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
91,48 euros
Import a pagar amb reducció:
86,91 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3.814,25 euros
Número d'operació anterior:
2015027538
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
1.936,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.482,40 euros
Import concedit:
1.408,28 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
322,66 euros
Import a pagar amb reducció:
306,53 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.101,75 euros
Número d'operació anterior:
2015027544
Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Municipi:
Porrera
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.497,44 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.912,29 euros
Import concedit:
1.816,68 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.890,02 euros
Import a pagar amb reducció:
1.795,52 euros

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

21,16 euros
2015027546

Beneficiari:
Ajuntament de Prades
Municipi:
Prades
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.400,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.837,68 euros
Import concedit:
1.653,91 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.296,25 euros
Import a pagar amb reducció:
1.166,63 euros
Import no justificat a donar de baixa:
487,28 euros
Número d'operació anterior:
2015027548
Beneficiari:
Ajuntament de Pratdip
Municipi:
Pratdip
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
1.341,40 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.027,11 euros
Import concedit:
924,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.016,40 euros
Import a pagar amb reducció:
914,76 euros
Import no justificat a donar de baixa:
9,64 euros
Número d'operació anterior:
2015027551
Beneficiari:
Ajuntament de Pratdip
Municipi:
Pratdip
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
5.103,93 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.908,08 euros
Import concedit:
3.517,27 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.341,05 euros
Import a pagar amb reducció:
3.006,95 euros
Import no justificat a donar de baixa:
510,32 euros
Número d'operació anterior:
2015027552
Beneficiari:
Ajuntament de Querol
Municipi:
Querol
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
3.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.297,10 euros
Import concedit:
2.067,39 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.868,72 euros

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

1.681,85 euros
385,54 euros
2015027555

Beneficiari:
Ajuntament de Reus
Municipi:
Reus
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
3.400,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.603,38 euros
Import concedit:
1.562,03 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 60,00%
Despesa justificada:
2.369,66 euros
Import a pagar amb reducció:
1.421,80 euros
Import no justificat a donar de baixa:
140,23 euros
Número d'operació anterior:
2015027558
Beneficiari:
Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi:
Rocafort de Queralt
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
8.421,05 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.448,00 euros
Import concedit:
6.125,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
5.892,98 euros
Import a pagar amb reducció:
5.598,33 euros
Import no justificat a donar de baixa:
527,27 euros
Número d'operació anterior:
2015027565
Beneficiari:
Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi:
Rocafort de Queralt
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.541,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.945,64 euros
Import concedit:
1.848,36 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.270,50 euros
Import a pagar amb reducció:
1.206,97 euros
Import no justificat a donar de baixa:
641,39 euros
Número d'operació anterior:
2015027566
Beneficiari:
Ajuntament de Vespella
Municipi:
Vespella de Gaià
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
5.360,30 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.104,38 euros
Import concedit:
3.899,17 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%

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

2.688,00 euros
2.553,60 euros
1.345,57 euros
2015027589

Beneficiari:
Ajuntament de Vilaverd
Municipi:
Vilaverd
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
8.034,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.151,63 euros
Import concedit:
5.844,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
5.093,70 euros
Import a pagar amb reducció:
4.839,02 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.005,03 euros
Número d'operació anterior:
2015027598

Beneficiari:
Ajuntament de l'Aldea
Municipi:
L'Aldea
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
12.198,34 euros
Pressupost Mínim a Executar:
7.657,00 euros
Import concedit:
6.125,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
13.553,70 euros
Import a pagar:
6.125,60 euros
Número d'operació anterior:
2015027493
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
1.350,36 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.033,97 euros
Import concedit:
982,27 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.350,36 euros
Import a pagar:
982,27 euros
Número d'operació anterior:
2015027545
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Control plagues
19-06-2015
2016-1200-311-46214-02
6.315,79 euros
4.836,00 euros
4.594,20 euros

% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
4.836,00 euros
Import a pagar:
4.594,20 euros
Número d'operació anterior:
2015027588
Total: 11.702,07 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Flix
Municipi:
Flix
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
1.028,50 euros
Pressupost Mínim a Executar:
787,52 euros
Import concedit:
630,02 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
0 euros
Import a pagar amb reducció:
0 euros
Import no justificat a donar de baixa:
630,01 euros
Número d'operació anterior:
2015027483
Beneficiari:
Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi:
La Selva del Camp
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
2.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.062,80 euros
Import concedit:
1.339,97 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 43,75%
Despesa justificada:
0 euros
Import a pagar amb reducció:
0 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.338,97 euros
Número d'operació anterior:
2015027516
Beneficiari:
Ajuntament de Masdenverge
Municipi:
Masdenverge
Concepte subvenció:
Control plagues
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-46214-02
Pressupost Elegible:
500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
382,85 euros
Import concedit:
344,56 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
0 euros
Import a pagar amb reducció:
0 euros
Import no justificat a donar de baixa:
344,55 euros
Número d'operació anterior:
2015027526

Tercer.- Notificar aquest acord als diversos ajuntaments i comunicar-ho
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.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 8.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'EMD DE JESÚS PER A DANYS
PRODUÏTS PER CATÀSTROFES NATURALS – AIGUATS 2012 -.

FETS
1. En data 28 d'octubre de 2014, la Direcció General de Coordinación
de Competencia con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, resol l'assignació de subvencions per danys en
infraestructures municipals en l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de Catalunya.
2. D'acord amb el procediment marcat per l'Ordre HAP/1950/2013, els
ens locals beneficiaris presenten la documentació corresponent a
l'Annex II amb la inclusió de les dades d'adjudicació de les obres
subvencionades i se'ls lliura una bestreta del 85% de la subvenció en
proporció a l'import de l'obra adjudicada.
3. En data 15 de juny de 2015, de conformitat amb l'esmentat
procediment, l'EMD de Jesús presenta la documentació corresponent a
l'Annex III, amb la inclusió de les dades d'execució de les obres
subvencionades, per tal que se li lliuri el 15% restant de les
subvencions concedides.
4. S'ha comprovat que, d'acord amb la justificació presentada, l'import
total de les actuacions executades és menor al de la memòria inicial de
l'obra, el qual va donar lloc al càlcul de la concessió de la subvenció.
5. En data 6 d'octubre de 2015, el Serveis Tècnics de la Diputació de

Tarragona, informen favorablement la documentació justificativa
presentada i la Unitat gestora tramita la justificació mitjançant la
plataforma AURA per tal que siguin aprovats pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques els següents imports:
Núm. projecte Entitat
627

EMD Jesús

Import 15% restant
545,87 €
545,87 €

6. En data 23 de desembre de 2015, la Tresoreria d'aquesta Diputació
rep del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ingrés
corresponent al segon pagament d'aquestes subvencions.
7. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 1010-454-46200-02
hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Articles 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
2. Articles 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
3. Llei 14/2012, de 6 de desembre de 2013, que aprova mesures
urgents per a paliar els danys produïts pels incendis forestals i altres
catàstrofes naturals ocorreguts en vàries Comunitats Autònomes.
4. Articles 11 i 12 de l'Ordre HAP/1950/2013, pels quals s'estableix el
procediment de concessió de subvencions per danys en
infraestructures municipals i xarxa viària de les diputacions provincials i
cabildos previstes a la Llei 14/2012, de 26 de desembre.
5. Article únic de l'Ordre HAP/1352/2014, que modifica el procediment
establert a l'Ordre HAP/1950/2013.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Lliurar el 15% de l'import d'execució de les obres
subvencionades per la línia de subvenció per danys en infraestructures
municipals i xarxa viària de les diputacions provincials i cabildos
previstes a la Llei 14/2012, de 26 de desembre, a l'Ajuntament que es
detalla a continuació:
Beneficiari:
EMD de Jesús
Municipi:
Jesús
Concepte subvenció:
15% resta - Obres de protecció de
punts singulars i bados in.
Data Acord concessió:
23-01-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-454-46200-02
Pressupost Elegible:
9.205,12 euros
Import concedit:
4.602,56 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 50,00%
Import pagat per bestreta:
3.093,21 euros
Despesa justificada:
7.278,15 euros
Import restant a pagar amb reducció:
545,87 euros
Import no justificat a donar de baixa:
963,48 euros

Número d'operació anterior:

2015026575

Total: 545,87 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 els crèdits per la diferència entre l’import
concedit i el lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.

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 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE
LA CONCESSIÓ I
LLIURAMENT DE L’APORTACIÓ DE LA QUOTA D’ASSOCIAT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES, CORRESPONENT A L’ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques – ACM – ha
sol·licitat, mitjançant factura de data 17 de febrer del 2016 (R.E.1-2016005295-1 de data 23/02/2016), el pagament de la quota d’associat
corresponent a l’any 2016, per un import de 100.000,00.-€.
2. En el pressupost de despeses de la Corporació per a l’any 2016 es
preveu la partida 1010/943/48907 - Aportació Associacions de Municipis
-, destinada a fer front a les aportacions adreçades a aquestes
activitats.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la quota d’associat de l’any 2016 a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, per un import de 100.000,00.-€,
amb càrrec a la partida 1010/943/48907 - Aportació Associacions de
Municipis - del pressupost de la Corporació per a l’any 2016.

Segon. Aprovar la concessió i el lliurament a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques de l’esmentada aportació.
Tercer. Notificar l’acord adoptat a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i traslladar-lo 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 LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
DIVERSOS AJUNTAMENTS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS
MUNICIPALS 2015.
- Ajuntament de Montblanc
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de
Govern, s'aprova la convocatòria per a la concessió de
subvencions del PEIM 2015.
2. En data 27 de febrer de 2015, per acord de la Junta de Govern,
es concedeix una subvenció a l'Ajuntament de Montblanc, per
import de 37.155,27 euros, per a l'actuació "Recuperació i
protecció d'elements patrimonials de l'edifici de la cooperativa
agrícola", 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 relacionat 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 Montblanc
Municipi:
Montblanc
Concepte subvenció:
CERT 1 fi - Recuperació i
protecció d'elements patrimonials de l'edifici de la Cooperativa Agrícola
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
37.155,27 euros
Import concedit:
37.155,27 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
36.500,00 euros
Import a pagar amb reducció:
36.500,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
655,27 euros
Número d'operació anterior:
2015006907

Total: 36.500,00 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 de l’import concedit i el
lliurat.

Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

- Ajuntament de Santa Oliva
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern,

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

concedeix una subvenció a l'Ajuntament de Santa Oliva, per import
de 16.708.08 euros, per a l'actuació "Renovació equip informàtic",
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 relacionat ha
documentació justificativa de la subvenció concedida.

aportat

la

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
presentada.

inicialment,

d'acord

amb

la justificació

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76208-02 hi ha consignació pressupostària suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el
pagament amb reducció per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament

de la Llei general de subvencions que regulen la comprovació
i pagament de les subvencions.
3. Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial
d'Inversions Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’ajuntament que s'indica
a l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del
PEIM 2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Adq. 1a i final - Renovació
equipament informàtic
Data Acord concessió:
27-03-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
16.708,08 euros
Import concedit:
16.708,08 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
100,00%
Despesa justificada:
16.708,06 euros
Import a pagar amb reducció:
16.708,06 euros
Import no justificat a donar de baixa: 0,02 euros
Número d'operació anterior:
2015011743

Total: 16.708,06 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 de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació

- Ajuntament de Batea
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern,

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

concedeix una subvenció a l'Ajuntament de Batea, per import de
32.552,00 euros, per a l'actuació "Ampliació de l'entorn de les
piscines municipals per a la ubicació posterior d'una pista de pàdel",
de conformitat amb les bases especifiques reguladores de la línia i
es publica d'acord corresponent a la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona.
3. L'ens

local beneficiari més avall relacionat ha
documentació justificativa de la subvenció concedida.

aportat

la

4. 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.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és

menor al presentat
presentada.

inicialment,

d'acord

amb

la justificació

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76208-02 hi ha consignació pressupostària suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el
pagament amb reducció per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei general de subvencions que regulen la comprovació
i pagament de les subvencions.
3. Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial
d'Inversions Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:

Primer. Acceptar la justificació presentada per l’ajuntament que s'indica
a l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del
PEIM 2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Batea
Municipi:
Batea
Concepte subvenció:
Cert 4a fi - Ampliació de les
piscines municipals per a ubicació pista de pàdel
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
200.763,64 euros
Import concedit:
32.552,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
16,21%
Import parcial pagat:
17.304,43 euros
Despesa justificada:
94.027,58 euros
Últim import a pagar amb reducció: 15.245,72 euros
Import no justificat a donar de baixa: 1,85 euros
Número d'operació anterior:
2015006837

Total: 15.245,72 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 de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.

Règim de recursos:
-

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

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

- EMD de Jesús
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern,

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

concedeix una subvenció a l'EMD de Jesús, per import de 40.000
euros, per a l'actuació "Millora d'un tram del camí del Terrer Roig",
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 relacionat ha
documentació justificativa de la subvenció concedida.

aportat

la

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
presentada.

inicialment,

d'acord

amb

la justificació

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76208-02 hi ha consignació pressupostària suficient.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el
pagament amb reducció per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei general de subvencions que regulen la comprovació
i pagament de les subvencions.
3. Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial
d'Inversions Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’ajuntament que s'indica
a l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del
PEIM 2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:

Beneficiari:
EMD de Jesús
Municipi:
Jesús
Concepte subvenció:
CERT 1 fi - Millora d'un tram del
camí del Terrer Roig
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
40.661,60 euros
Import concedit:
40.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 98,37%
Despesa justificada:
39.711,99 euros
Import a pagar amb reducció:
39.711,99 euros
Import no justificat a donar de baixa:
288,01 euros
Número d'operació anterior:
2015006874
Total: 39.711,99 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 de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 11.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
DIVERSOS AJUNTAMENTS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS
SOSTENIBLES 2014.
- Ajuntament de Torredembarra
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 de Torredembarra, per
import de 222.293,44 euros, per a l'actuació "Adequació i millora de
l'enllumenat públic", 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

de Torredembarra 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
presentada.

inicialment,

d'acord

amb

la justificació

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76207-02 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 Pla Especial
d'Inversions Sostenibles 2014, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de
Torredembarra que s'indica a l'apartat segon, d'acord amb les Bases
específiques reguladores del PEIS 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Torredembarra
Torredembarra
1a-6a final - Adequació i millora de
l'enllumenat públic
Data Acord concessió:
26-09-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76207-02
Pressupost Elegible:
240.718,62 euros
Import concedit:
222.293,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 92,35%
Despesa justificada:
208.233,18 euros
Import a pagar amb reducció:
208.233,18 euros
Import no justificat a donar de baixa:
14.060,26 euros
Número d'operació anterior:
2014036125
Total: 208.233,18 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 de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

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

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

- Ajuntament de Constantí
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 de Constantí, per import
de 51.951,30 euros, per a l'actuació "Adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients a l'enllumenat públic del Polígon Industrial de

Constantí", 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 de Constantí 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
presentada.

inicialment,

d'acord

amb

la justificació

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76207-02 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 Pla Especial

d'Inversions

Sostenibles 2014, que regula el pagament reduït.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de
Constantí que s'indica a l'apartat segon, d'acord amb les bases
específiques reguladores del PEIS 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte subvenció:
1-2-final - Adquisició i instal·lació
de tecnologies eficients a l'enllumenat públic del Polígon Industrial de
Constantí
Data Acord concessió:
26-09-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76207-02
Pressupost Elegible:
51.951,30 euros
Import concedit:
51.951,30 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%

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

51.830,45 euros
51.830,45 euros
120,85 euros
2014035991

Total: 51.830,45 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 de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I
LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
DE VILA-SECA DEL PROGRAMA D'INVERSIÓ. PAM 2014.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, per acord del Ple, es concedeix a
l’Ajuntament de Vila-seca la subvenció del PAM 2013-2016, anualitat
2014, de conformitat amb les bases específiques reguladores de la
línia.
2. L'ens local beneficiari, relacionat més avall, ha aportat la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada pels Serveis Tècnics d'aquesta Diputació i d'acord amb
l'informe que han emès no totes les actuacions justificades són
subvencionables. Concretament no són elegibles:
De les certificacions núm. 4, 5, 6 i 7:

Les despeses dels treballs per a la xarxa de gas, la xarxa de baixa
tensió o la xarxa de telecomunicacions, per un import certificat acumulat
de 16.312,77 €, per no afectar a serveis municipals. La resta de treballs
justificats, per un import total de 154.284,08 €, són subvencionables i
s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases reguladores. El detall
és el següent:
Import elegible

Import subvenció (màx. 95%)

Cert. 4a:

11.860,84 €

11.267,80 €

Cert. 5a:

41.010,03 €

30.630,15 €

Cert. 6a:

81.740,74 €

66.569,75 €

Cert. 7a:

19.672,47 €

14.429,47 €

4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276207-02 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 que
s'indica a l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques
reguladores del PAM 2013-2016, Programa d'inversió de l'anualitat
2014.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Vila-seca
Municipi:
Vila-seca
Concepte subvenció:
cert.4a-7a - A.1.a Obres de
renovació de la Plaça de St. Joan. Nucli de la Plana

Data Acord concessió:
25-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
378.450,36 euros
Import concedit:
192.520,99 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 50,87%
Pagaments efectuats:
65.165,45 euros
Despesa que es justifica:
154.284,08 euros
Import parcial a pagar:
122.897,17 euros (Tot i que la
despesa justificada i la subvencionable són diferents, es proposa el pagament sense
reducció de l'import de la subvenció atès que no se superen els percentatges màxims
establerts a les Bases específiques reguladores del PAM 2013-2016.)

Import restant:
Número d'operació anterior:

4.458,37 euros
2014032634

Total: 122.897,17 euros
* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable correspon a
treballs d’instal·lacions o millores de xarxes elèctriques, per no afectar a
serveis o equipaments municipals, per un import de 1.622,57 €

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-ho a la
Intervenció general.

Règim de recursos:
-

-

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

CONEIXEMENT I QUALITAT
13.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA
INFORMATIVA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

COMISSIÓ

DE

PUNT 13.1.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA
SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A LA
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA D'ECONOMIA
LOCAL I REGIONAL DE L'ANY 2016, I APROVACIÓ DEL CONVENI
REGULADOR.

EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Diputació de Tarragona té com a missió "donar suport als
Municipis i a les Comarques i que actua com un agent efectiu de
transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats,
participant en el desenvolupament equilibrat del territori" i contribuint a
la qualitat de vida i benestar dels ciutadans, en cooperació amb totes
les administracions i amb altres agents socials. I que en compliment
d'aquesta missió té la voluntat de fomentar i col·laborar en tot allò que
contribueix al desenvolupament i al reequilibri territorial de les
comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
2. En aquest àmbit, cal tenir en compte l’article 36 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local que disposa que és
competència de la Diputació la cooperació per al foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació estratègica en el
territori. Ambdues institucions han vingut col·laborant i establint una
aliança estratègica per al desenvolupament de l’àmbit territorial que
comparteixen.
3. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre
de 2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
4. D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases generals, es
poden concedir de manera directa les subvencions previstes
nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. Aquests
convenis han de contenir el règim específic d’aquestes subvencions, en
tot allò que sigui necessari atesa la seva naturalesa, el seu objecte o el
subjecte beneficiari i pel que no sigui aplicable la normativa general o
les disposicions contingudes en les bases generals.
En el pressupost per a l’exercici 2016 de la Diputació de Tarragona hi
ha l’assignació pressupostària nominativa: 9000.326.45100 - Conveni
URV Càtedra Economia Local i Regional, amb un import de 20.000 €.
En data 7 de març de 2016 (RE 1-2016-006675-1) la Universitat Rovira
i Virgili ha tramès la sol·licitud de subvenció pel projecte Càtedra
d’Economia Local i Regional, any 2016.
En data16 de març de 2016, un cop revisat l’expedient de concessió,
l’Àrea de Coneixement i Qualitat emet informe favorable de la Unitat
Gestora.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003 general de subvencions (LGS).
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.

3. Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei d’hisendes locals.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni Càtedra d’Economia Local i Regional, any 2016
Partida: 2016/9000/326/45100
Press. elegible: 54.031,08 €
Import concedit: 20.000,00 €
% Subvenció: 37,02%

Segon.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili per a regular la subvenció concedida per a la
Càtedra d’Economia Local i Regional, any 2016.
Tercer.- La 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.
Quart.- L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu
final de l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè
així ho manifesta al beneficiari o així ho considera l’òrgan competent en
examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
Cinquè.- El règim de justificació de les activitats realitzades per al
lliurament de la subvenció concedida és el que s’estableix en el pacte
quart del conveni regulador de la subvenció concedida.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les
subvencions concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article
44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.

Sisè.- Quan la Diputació rebi la documentació justificativa, si és de
conformitat, gestionarà el pagament de la subvenció concedida. En
aplicació de les Bases d’execució del pressupost 2016 es podrà variar
l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada l’import del superàvit
es deduirà de la subvenció atorgada.

-

Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida es reduirà
proporcionalment.

Setè.- Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Notificar l’acord acompanyat de l’esborrany del conveni
regulador que s’aprova, al beneficiari.
Novè.- Comunicar l’acord a la Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS
ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PER
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
TRAVESSERA DE LA POBLA DE MONTORNÈS, CARRETERES 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 de condicionament de la travessera
de la Pobla de Montornès, carreteres T-210 i T-211 (BOP núm. 154, de

4 de juliol de 2015), i es va iniciar l’expedient expropiatori. Aquesta
aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat
Projecte va ser publicada al BOP de Tarragona núm. 232 de data 7
d'octubre de 2015, i al Diari de Tarragona de la mateixa data, i es va
exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de
l'Ajuntament de la Pobla de Montornès.
3. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats,
respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerats justos per la Diputació.
4. La Intervenció general ha emès informe favorable sobre l’existència
de crédit per al pagament del preu just,

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF),
estableix que la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb
l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la
província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis
comprengui la descripció material i detallada dels béns o drets que
consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’ocupació s’entén
implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la
determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui
es refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets
que són objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
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 de condicionament de la travessera de la Pobla de
Montornès, carreteres T-210 i T-211:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

xxx

xxx

xxx

xxx

1.181,90

xxx

xxx

xxx

xxx

3.441,97

TOTAL

4.623,87

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos,
per un import total de QUATRE-MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (4.623,87), 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'abril 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:
-

-

Marisa Isaac Juárez, tècnica de la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, o Roser Llorach de la Peña,
cap de servei de Contractació.
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 15.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI EN
MATÈRIA DE CONTROL HIGIÈNICOSANITARI DE PISCINES D’ÚS
PÚBLIC MUNICIPAL, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
DE 68.350,00 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS

1. En data 18 de febrer de 2016, el cap de la Unitat de Medi Ambient i
Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona ha proposat la contractació del servei en
matèria de control higiènicosanitari de piscines d’ús públic municipal
dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre que ho han sol·licitat, que són 116

municipis. Mitjançant aquest contracte es proporcionarà el suport tècnic
necessari als ajuntaments per a la gestió de la seva piscina municipal,
d’acord amb la normativa vigent aplicable, i contribuint per tant a
protegir la salut dels usuaris, reduint els riscos derivats de l’ús
d’aquestes instal·lacions.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, els tècnics
de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori han redactat el
corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives particulars redactats per la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha de regir la
contractació, mitjançant procediment obert (no harmonitzat), amb un
pressupost màxim de licitació de 68.350,00 euros (IVA exclòs).
3. En data de signatura electrònica de 6 d'abril de 2016, la Secretaria
General ha emès informe favorable sobre la legalitat del procediment i
del Plec de clàusules administratives particulars.
4. En data de signatura electrònica de 8 d'abril de 2016, l’interventor
general ha emès informe favorable sobre el Plec de clàusules
administratives particulars i de fiscalització prèvia, que consta en
l’expedient. Donat que hi ha crèdit suficient en l'aplicació pressupostària
1200-311-22706, és procedent aprovar l’expedient de contractació,
d’acord amb la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per
procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL
3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei en matèria de
control higiènicosanitari de piscines d’ús públic municipal , amb un
pressupost màxim de licitació de 68.350,00 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert.

Tercer. Aprovar la despesa de 82.703,50 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 1200-31122706 del pressupost de la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona

PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE
MILLORA DE LA SEGURETAT EN CAS D'INCENDI DE L'ESCOLA
D'ART I DISSENY DE TORTOSA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ DE 51.891,03 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de febrer de 2016, es va
aprovar el projecte corresponent de les obres de millora de la seguretat
en cas d'incendi de l'edifici de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa,
redactat pel xxx, amb un pressupost d’execució per contracta de
62.788,15 euros .
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de replantejament
del projecte de data 9 de març de 2016 i de la corresponent llicencia
d’obres atorgada per l’Ajuntament de Tortosa.
3. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha
redactat el plec de clàusules administratives particulars, el qual
juntament amb el projecte tècnic aprovat, ha de regir la contractació de
les obres de referència amb un pressupost base de licitació de
51.891,03 euros (IVA exclòs).
4. La Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars de
data 6 d’abril de 2016.
5. En data 8 d’abril de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia de l’expedient, en el que fa
constar que el crèdit a l’aplicació pressupostària 2016-2020-320-63200
“Edificis i altres construccions” és adequat a la naturalesa de la despesa
i suficient.

FONAMENTS DE DRET

1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no
harmonitzat, en aplicació dels articles 157 a 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació correspon a
la Junta de Govern per delegació del president de la Diputació de
Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació de les obres de millora de
la seguretat en cas d'incendi de l'edifici de l'Escola d'Art i Disseny de
Tortosa, amb un pressupost base de licitació de 51.891,03 euros (IVA
exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars el qual
juntament amb el Projecte aprovat ha de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 62.788,15 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2016-2020320-63200 del pressupost de la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Gestió
de Centres i a l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà

INTERVENCIÓ
PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.

2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal
d’aprovar les factures, les certificacions d’obra 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.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagament d’exercicis anteriors.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 190.618,85 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència
Núm. 00685
Serveis Interns
Núm. 00616
Núm. 00617
Núm. 00619
Núm. 00642
Núm. 00643
Núm. 00679

5.175,59 €
5.175,59 €
35.876,52 €
7.676,14 €
3.873,21 €
4.319,61 €
5.431,75 €
10.397,92 €
4.177,89 €

SAM
Núm. 00626
Núm. 00666
Núm. 00667

6.312,73 €
352,00 €
2.216,72 €
3.744,01 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 00633

36.727,29 €
36.727,29 €

SAC
Núm. 00623
Núm. 00630
Núm. 00631
Núm. 00627
Núm. 00655
Núm. 00657

61.943,66 €
9.700,66 €
3.820,72 €
1.111,94 €
3.367,13 €
1.064,11 €
18.041,28 €

Núm. 00659
Núm. 00663
Núm. 00668
Núm. 00669
Núm. 00671
Núm. 00672
Núm. 00673
Núm. 00686

1.133,50 €
5.531,34 €
665,50 €
5.539,80 €
5.712,37 €
352,11 €
1.984,74 €
3.918,46 €

SAT
Núm. 00644

44.583,06 €
44.583,06 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total de 2.339,05 €,
ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
605,00 €
605,00 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 00634
SAC
Núm. 00632

1.734,05 €
1.734,05 €

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

PUNT
18.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 1.536,88 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ..................................................................
Núm. 00674 (Conservatori Reus)......................................
Núm. 00684 (Protocol)........................................................
Núm. 00690 (EAD Tortosa)...............................................
Núm. 00692 (Escola Sant Jordi).......................................

1.536,88 €
569,25 €
117,65 €
313,11 €
536,87 €

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

PUNT 19.- APROVACIÓ DE FACTURES TRAMITADES D’ACORD
AMB LA CIRCULAR D’INTERVENCIÓ 2/2010
Fets:
1. La Intervenció General ha rebut relacions a l'aprovació de diversos
departaments per a la seva revisió i fiscalització. Aquestes relacions
inclouen les factures que s’indiquen, annexes a l'expedient:

Tercer

Núm. fra.- data
Concepte

Àrea / dept.

CAST INFO, SA

2016/C/313 – 25/02/2016

CiQ

A60367570

Servei de suport tècnic 24 hores
al dia – manteniment període
1.11.2015 al 19.11.2015

Unitat de
Gestió

Rel.
Aprov.

Import

00636

2.574,88 €

000-160.014 – 25/02/2016
Diferència pintura /reforma
cafeteria Palau
xxx
000-160.013 – 25/02/2016
Arranjament de la terrassa de la
cafeteria/reforma Palau

261,36 €

Serveis Interns
Serveis
Generals de
Règim Intern

00641

2. D’acord amb el que estableix la Instrucció de Control Intern de la
Diputació de Tarragona la Intervenció ha emès l'informe de fiscalització
en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia per
a aquest tipus d'expedient: existència i adequació de crèdit per a fer
front a les despeses proposades.
Les despeses a les quals fan referència aquest informe-proposta,
s’haurien d’haver tramitat mitjançant proposta de despesa de
contractació menor d’acord amb les bases 32 i 33 de les d’Execució
del pressupost. Aquesta tramitació s’ha obviat i s’han presentat
directament les factures per a la seva fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha
de requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. Els
departaments respectius han emès els informes corresponents que
s’annexen a aquesta proposta.

3.368,64 €

Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la
tramitació normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si
s’ha d’aprovar la despesa així com l’ordenació del pagament.
3. Un cop revisada la documentació i d’acord amb els informes emesos
pels departaments gestors i per Intervenció General

S'ACORDA:
1. Aprovar i ordenar el pagament de les factures incloses a les
relacions a l'aprovació que s’annexen a l'expedient, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Núm. fra.- data

Tercer

Concepte

Àrea / dept.

CAST INFO, SA

2016/C/313 – 25/02/2016

CiQ

A60367570

Servei de suport tècnic 24 hores
al dia – manteniment període
1.11.2015 al 19.11.2015

Unitat de
Gestió

Rel.
Aprov.

Import

00636

2.574,88 €

000-160.014 – 25/02/2016
Diferència pintura /reforma
cafeteria Palau
xxx
000-160.013 – 25/02/2016
Arranjament de la terrassa de la
cafeteria/reforma Palau

261,36 €

Serveis Interns
Serveis
Generals de
Règim Intern

00641

2. Comunicar-ho als departaments gestors i a Tresoreria.

PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L'APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ SINDICAL DE
CCOO CORRESPONENT A L'ANY 2015 I LLIURAMENT DE
L'APORTACIÓ DE L'ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern de 08.05.2015 va ser aprovada i
lliurada l’aportació pel funcionament de la Secció Sindical de CCOO de
la Diputació de Tarragona per un import total de 1.000,00 € en concepte
d’aportació amb justificació diferida, corresponent a l'exercici 2015.
2. La Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Tarragona presenta
justificants per import de 1.004,25 € a compte de l’aportació de l’any

3.368,64 €

2015. Aquesta justificació compleix el que estableix la base núm. 30 de
les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016; si no s’ha
justificat la totalitat de la bestreta, l’import pendent s’haurà de reintegrar
prèviament al lliurament d’una nova aportació.
3. De conformitat amb la base 30 de les Bases d’Execució del
Pressupost en què es regula l’aportació pel funcionament dels òrgans
de respresentació de personal de la Diputació de Tarragona,
l’assignació pressupostària de la bestreta anual serà de 1.000,00 euros.
4. Al pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
2016/6020/920/48900 per atendre aquesta despesa.

FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació
de competències.
2. Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2016.
S'ACORDA:
1. Aprovar la justificació presentada per la Secció Sindical de CCOO a
compte de l’aportació corresponent a l’exercici 2015 per import de
1.004,25 €.
2. Lliurar a la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Tarragona la
quantitat de 1.000,00 € en concepte d’aportació amb justificació diferida
per a l’exercici 2016.
3. Comunicar aquest acord a la Secció Sindical de CCOO de la
Diputació de Tarragona i a la Tresoreria.

PUNT 21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS
DEL PAM
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diverses línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 604.861,85 euros, segons el
detall següent:

Servei d'Assistència Municipal ............................... 584.254,55 euros
Núm. 658 (PAM).........................................................
983,50 euros
Núm. 660 (PAM)........................................................
70.845,25 euros
Núm. 677 ................................................................. 302.102,50 euros
Núm. 678 ................................................................. 125.825,00 euros
Núm. 682 .................................................................
84.498,30 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ............................
Núm. 661 .................................................................

20.607,30 euros
20.607,30 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 22.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de Cultura i Medi
Ambient, respecte la documentació presentada per les entitats que es
relacionen a continuació, per justificar les subvencions concedides en
els convenis aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, que
compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost:
1. Conveni amb la Unió de Pagesos
Quantitat concedida: 18.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/11/2015
Objecte de la subvenció: Programa d'activitats del 2015 a les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre
2. Conveni amb l'Ajuntament de Móra la Nova
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Acord Junta Govern: 25/09/2015
Objecte de la subvenció: Sosteniment de l'Escola Municipal d'Arts
Plàstiques i Disseny de Móra la Nova
3. Conveni amb l'Ajuntament de Flix
Quantitat concedida: 25.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/11/2015
Objecte de la subvenció: Execució d'accions de conservació i gestió de
la "Reserva Natura Riberes de l'Ebre" durant l'any 2015

4. Conveni amb l'Ajuntament d'Aiguamúrcia 2012-2015
Quantitat concedida: 3.100,00 euros
Acord Ple: 21/12/2011 (3.100,00 euros cada any)
Quantitats lliurades: 9.300,00 euros (aportacions 2012, 2013 i 2014)
Objecte de la subvenció: Col·laborar en el manteniment, neteja i
vigilància de l'espai natural de l'Albereda de Santes Creus (aportació
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: Unió de Pagesos
Quantitat a lliurar: 18.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016/2010/419/47903/02
2. Nom entitat: Ajuntament de Móra la Nova
Quantitat a lliurar: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016/2010/324/46201/02
3. Nom entitat: Ajuntament de Flix
Quantitat a lliurar: 25.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016/1200/172/46205/02
4. Nom entitat: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Quantitat a lliurar: 3.100,00 euros (Aportació 2015)
Aplicació pressupostària: 2016/1200/171/46201/02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten.
Cultura .......................................................................... 48.000,00 euros
Núm. 0693 .................................................................... 18.000,00 euros
Núm. 0635 .................................................................... 30.000,00 euros
Medi Ambient............................................................... 28.100,00 euros
Núm. 0688 .................................................................... 25.000,00 euros
Núm. 0683 .................................................................... 3.100,00 euros
Tercer- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en dites relacions.

PUNT 23.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC
AMB EL CONSELLS COMARCALS

Vista la proposta de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM, respecte de l’acceptació de la justificació
presentada i del lliurament parcial al Consell Comarcal del Tarragonès
de la dotació econòmica del Programa d’Inversions de l’any 2015, dins
el conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels
serveis municipals aprovat pel Ple de la Corporació de 26/04/2013,
modificat posteriorment per acord del Ple de 20/12/2013.
S'ACORDA:
1.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del
d’Inversions de l’any 2015 i lliurar, amb càrrec a
pressupostària 2016-1010-943-76500-02, la quantitat que
Consell Comarcal que es detalla a continuació, inclòs a
d’aprovació núm. 662 que s’adjunta a l’expedient:

Programa
l’aplicació
s’indica al
les relació

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Import concedit: 46.300,00 euros
Import parcial a lliurar: 10.057,64 euros
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en dites relacions..

PUNT 24.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES DOMICILIADES DEL MES DE GENER I FEBRER.
Examinades les factures domiciliades (Caixes i bancs) trameses pels
diferents serveis durant els mesos de gener i febrer 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 d' 1.967.616,70 Euros segons el detall següent:
Relacions Corporació................................................... 1.967.616,70 €
Núm. 00687 (Caixes i Bancs - gener).............................
938.416,22 €
Núm. 00691 (Caixes i Bancs - febrer)............................. 1.029.200,48 €

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

TRÀMIT D’URGÈNCIA

Tot seguit es passa a tractar l'assumpte que ha estat declarat
prèviament d'urgència

- Proposta d'adjudicació del contracte de servei de sessions
d'activitat física per a gent gran als parcs de salut dels municipis
del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
EXPOSICIÓ DE FETS

1.
Per Decret de Presidència núm. 2015-4219 de data 30 de
desembre de 2015, es va aprovar l'expedient de contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat), del servei de sessions
d'activitat física per a gent gran als parcs de salut dels municipis del
Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, amb un pressupost base
de licitació de 48.000,00 euros (IVA exclòs).
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 vuit licitadors
presentats, que són els següents:
Plica
núm.
1
2
3
4
5
6
7
8

Licitador
DIVERSPORT
GIRAVOLT ACCIÓ, SLU
FUNDACIÓ SIEL BLEU ESPAÑA
ASOCIACIÓN ESPORT 3
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL
SERVEIS PER L'EDUCACIÓ I L'ESPORT I EL LLEURE, SL (GRUP
SERVIESPORT)
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
SENIORS ASISTENCIA, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va
procedir a l'obertura dels sobres B, que contenien la proposició
econòmica, amb el resultat següent:
Plica Empreses
1
2

Diversport
Associación Esport 3

Oferta –
IVA exclòs
33.195,00 €
33.324,00 €

3
4
5
6
7
8

Serveis per l'educació i l'esport i el
lleure SL (Grup Serviesport)
Seniros Asistencia SL
Fundacio Siel Bleu España
Giravolt Acció SLU
Residència Tercera Edat l'Onada SL
Fundació Pere Tarrés

35.800,00 €
36.460,00 €
37.550,00 €
38.528,98 €
39.650,00 €
44.640,00 €

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars). El resultat de l'obertura del sobre B es va
publicar al Perfil de Contractant en data 18 de febrer de 2016.
4. En data de signatura electrònica 10/03/16, els tècnics de Medi
Ambient van emetre informe de valoració dels sobres B, el qual es
transcriu a continuació:
"INFORME I VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES EN EL
PROCEDIMENT OBERT PER CONTRACTAR EL SERVEI DE
SESSIONSD’ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN ALS PARCS DE
SALUT DELS MUNICIPIS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES
DE L’EBRE
De conformitat amb allò que s’estableix a la base setzena del plec de
clàusules administratives particulars, i en relació a l’annex 1.m) criteris de
valoració, s’ha valorat i puntuat la documentació del sobre B, proposició
econòmica, d’acord amb el criteri d’adjudicació avaluable de forma
automàtica, per tal d’emetre l’informe de valoració de les pliques presentades.
Primer.- Aplicació del criteri d’adjudicació avaluable de forma automàtica
Un cop comprovat que no hi ha valors anormals o desproporcionats, d’acord
amb l’apartat cinquè de la clàusula setzena del plec de clàusules
administratives, s’ha valorat i puntuat l’apartat del sobre B, oferta econòmica,
per a la ponderació del criteri d’adjudicació avaluable de forma automàtica de
les ofertes presentades i acceptades:
1. Diversport
2. Giravolt Acció SLU
3. Fundacio Siel Bleu España
4. Associación Esport 3
5. Residència Tercera Edat l'Onada SL
6. Serveis per l'educació i l'esport i el lleure SL (Grup Serviesport)
7. Fundació Pere Tarrés
8. Seniros Asistencia SL
Es valora aplicant el criteri d’adjudicació establert en l’apartat m) de l’annex 1
del plec de clàusules administratives.
La puntuació de l’oferta econòmica es calcularà de la forma següent, sobre un
màxim de 10 punts:

P= MP * [1 – (POx – POb) / (PL – POb)]
on
P = puntuació obtinguda
MP = màxima puntuació (10)
POx = pressupost de l’oferta de l’empresa en qüestió (IVA exclòs);
POb = pressupost de l’oferta més baixa (IVA exclòs);
PL = pressupost de licitació (IVA exclòs);
D’acord amb el criteri detallat, la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores és la següent:
Empreses
1 Diversport
2 Associación Esport 3
3 Serveis per l'educació i l'esport i el
lleure SL (Grup Serviesport)
4 Seniros Asistencia SL
5 Fundacio Siel Bleu España
6 Giravolt Acció SLU
7 Residència Tercera Edat l'Onada SL
8 Fundació Pere Tarrés

Oferta – IVA
exclòs
33.195,00 €
33.324,00 €
35.800,00 €

Puntuació
10,00
9,91
8,24

36.460,00 €
37.550,00 €
38.528,98 €
39.650,00 €
44.640,00 €

7,79
7,06
6,40
5,64
2,27

En conseqüència, informo:
Primer.- Un cop revisades les ofertes econòmiques presentades, l’empresa
Diversport ha obtingut la puntuació més alta, en el procediment obert per a
contractar el servei de sessions d’activitat física per a la gent gran als parcs de
salut, en base als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat m) de l’annex I
del Plec de clàusules administratives, amb un total de 10 punts sobre 10.
És tot el que ha d’informar qui subscriu. No obstant, l’òrgan competent
resoldrà allò que cregui més oportú."

5. En data 16 de març de 2016, la Mesa de Contractació va assumir el
resultat d'aquest informe i va proposar a l'òrgan de contractació
l'adjudicació del contracte del servei de sessions d'activitat física per a
gent gran als parcs de salut dels municipis del Camp de Tarragona i de
les Terres de l'Ebre a l'empresa DIVERSPORT SC (plica 1), per un
import de 40.165,95 € (IVA inclòs), per resultar ser la proposta
econòmicament més avantatjosa (10 punts)
Així mateix, la Mesa va acordar requerir a l’adjudicatari proposat, la
constitució de la garantia definitiva i l'aportació de la resta de
documentació necessària per adjudicar-los el contracte, d'acord amb
els articles 146 i 151.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
6. En data 7 d'abril de 2016, l'empresa DIVERSPORT SC (NIF
J17711474) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 1.659,75 € segons carta de pagament núm.

2016000217 i la resta de documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
7. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia
a l'adjudicació emès per la Intervenció General, amb data signatura
electrònica 13 d’abril de 2016.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contracte 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
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 16 de març de 2016.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de sessions d'activitat física
per a gent gran als parcs de salut dels municipis del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre a l'empresa DIVERSPORT SC (NIF
J17711474), per un import de QUARANTA MIL CENT SEIXANTACINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (40.165,95€) (IVA
inclòs), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del
contracte

33.195,00€
6.970,95€
40.165,95€

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1200-311-22706 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 l'Àrea del Servei
d'Assistència Municipal .

Setè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini
màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de
la notificació de l’adjudicació. En el cas que no 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.

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

Josep Poblet Tous

Maite Velayos Esplugas

