A la ciutat de Tarragona, a 1 de juliol de 2016
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Excusa la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset
Domènech i l'Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora.
* En el punt 10.1 de l'Ordre del dia, el Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu
Isern essent les 10:40h s'incorpora a la sessió.
Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i
per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta de
Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 17 DE JUNY DE 2016.

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 17 de juny de
2016.

PUNT 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ I LLIURAMENT DE
L'APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL A LA FUNDACIÓ APEL·LES
FENOSA – EXERCICI 2016.
El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 31 de juliol de 1998
va acordar formar part de la Fundació privada “Apel·les Fenosa”, amb
domicili al Vendrell, juntament amb la Sra. xxx, president vitalícia, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Vendrell i un màxim de deu
patrons més designats per la presidència, alhora que va aprovar-ne els
estatuts.
La Fundació privada “Apel·les Fenosa” es constituí mitjançant
escriptura pública atorgada el dia 6 d’agost de 1998, amb carta
fundacional i número de protocol 1515, que incorpora els seus estatuts i
inventari de la dotació fundacional inicial aportada per la Sra. xxx.
En data 4 de gener de 2016 (RE núm. 1-2016-000272-1 de 8 de gener
de 2016), la Fundació va sol·licitar que la Diputació, en qualitat de
membre del Patronat, fes efectiva la seva aportació econòmica de
l’exercici 2016 per import de 15.000,00 EUR, destinada a l’execució de
l’activitat pròpia de l’entitat.
Posteriorment, s'ha rebut el pressupost de la Fundació corresponent a
l'exercici 2016 (RE núm. 1-2016-001431-1 de 20 de gener de 2016).
I en data 13 de juny de 2016, RE núm. 1-2016-019160-1, l’esmentada
Fundació ha tramès la documentació preceptiva relativa als acords
adoptats en relació amb l'exercici 2015 (compte de resultats, memòria
d’activitats i memòria econòmica).
Examinada la documentació aportada i atès que es disposa de dotació
pressupostària adequada i suficient, segons consta en el corresponent
informe econòmic, S'ACORDA:
1.- Aprovar l’aportació de la Diputació de Tarragona, en concepte de
patró, a la Fundació privada “Apel·les Fenosa”, per a l’exercici 2016.
2.- Acceptar la documentació presentada justificativa de l’aportació de
l’exercici 2015 (compte de resultats, memòria d’activitats i memòria
econòmica) lliurada en concepte de bestreta, i lliurar a la Fundació
privada “Apel·les Fenosa” l’aportació aprovada per un import de
15.000,00 €, amb càrrec a la partida 6011 – 333 – 48900 – 01 del
pressupost per a 2016 (núm. OPERACIÓ 2016023687 RC 020201).
3.- Notificar l’acord a la Fundació privada “Apel·les Fenosa” i

comunicar-lo a Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

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

Serveis Jurídics
PUNT 3.- PROPOSTA DE FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, ACABAMENT CONVENCIONAL,
PRESENTAT CONTRA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora
xxx, en representació del senyor xxx, contra la Diputació de
Tarragona. Acabament convencional.
Antecedents
1. El dia 29 de desembre de 2014, té entrada al Registre general de la
Diputació de Tarragona la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora xxx, en representació del senyor xxx, contra
la Diputació de Tarragona pels danys ocorreguts el dia 24 de setembre
de 2014, quan el senyor xxx circulava amb el ciclomotor xxx, matrícula
xxx, per la carretera xxx, i al punt quilomètric xxx, va patir danys a
causa de l'existència de grava i arena a la calçada.
Pels danys soferts el reclamant demana una indemnització per un
import total de 2.498,14 Euros que es desglossa en: 790 euros de valor
per pèrdua total del vehicle, 72,66 euros per objectes danyats i
1.635,48 euros per les lesions sofertes.
2. Per decret de la Presidència de data 13 de març de 2015 s’admet a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, i se li
dona tràmit.
3. En l'actualitat el Sr. xxx, per aquestos mateixos fets, ha interposat un
recurs contenciós administratiu davant del qual coneix el Jutjat
contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, procediment abreujat
xxx.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat
patrimonial

L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels
danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència sosté de forma reiterada que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d’una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de
ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
- Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit
o il·lícit de l'actuació administrativa.
- Exoneració en els supòsits de força major.
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la
reclamació es presenti abans del transcurs de l'any des del fet
motivador de la responsabilitat.
2. Existència de grava a la calçada de la carretera T-740
En el present cas, s’ha comprovat l’existència dels requisits
indispensables per estimar la reclamació que ens ocupa, ja que s’ha
acreditat el dany, aquest dany és antijurídic i és imputable a
l’administració, essent que no s’ha produït cap causa de força major.
La normativa catalana en matèria de carreteres disposa l’obligació de
les administracions titulars de les vies públiques de mantenir-les en
condicions adequades (l’article 3 i 8 del Decret legislatiu 2/2009, de 25
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres).
En determinats casos l'administració no pot arribar a complir amb
aquesta l’obligació degut a les circumstàncies específiques del cas, la
qual cosa pot fer sorgir l’obligació d’indemnitzar per existència de
responsabilitat patrimonial, d’acord amb el que estableix l’article 139 i
següents de la Llei 30/1992.
En el present cas, el propi reclamant així com el Comunicat d'accident
de trànsit de la DGP número xxx i l'informe del SAT de 10 d'abril de
2015 indiquen que a la carretera xxx es va produir un vessament de
grava i terra que prové d'un camí pel qual s'accedeix a la carretera.
El Comunicat de trànsit de la DGP núm. xxx recull a l'apartat "Probable
evolució de l'accident" que la causa principal de l'accident de trànsit és
"El mal estat de la via, per haver grava i sorra a la calçada, en un tram amb revolts
tancats, de nit i sense llum artificial, la qual cosa va provocar la pèrdua del control del
ciclomotor per part del seu conductor."

L'informe del SAT de 10 d'abril de 2015 recull l'existència d'un
comunicat d'incidència urgent del dia 24 de setembre de 2014 on
s'indica que es va efectuar tasques de neteja d'arrossegaments a la
calçada deguts a la pluja, essent que l'avís fou a les 2.30 hores de la
matinada i la finalització de les tasques fou a les 4.30 hores.
Malgrat ha quedat acreditat que el Servei de Carreteres de la Diputació,
en la mesura del possible, realitza tasques de vigilància regulars
d'aquesta carretera, també és cert, que el vigilant que s'ocupa del
control de l'estat d'aquesta via ha manifestat que s'ha trobat que, en
ocasions, baixen arrossegaments del camí, pròxim al lloc de l'accident,
cap a la calçada de la carretera. Per tant, la presència ocasional de
grava en la calçada era un fet conegut per la Diputació.
A més, en el cas que ens ocupa, queda acreditat que el reclamant
circulava a una velocitat adequada, 30-40 km/h, ja que el límit de
velocitat a la carretera xxx, al punt quilomètric xxx és de 90 km/h, i, per
consegüent, tenia en compte les circumstàncies meteorològiques.
Malgrat això no va poder evitar passar per sobre de la grava, ja que
aquesta ocupava gran part de la calçada i, a més, es trobava després
d'un revolt, tal com es recull al Comunicat dels Mossos d'Esquadra xxx.
En conseqüència, queda constatada l’existència de la relació de causa–
efecte que exigeix la Llei 30/1992 per poder determinar la
responsabilitat patrimonial de l’administració, per la qual cosa, és
procedent estimar la reclamació presentada pel senyor xxx.
3. Formes de finalització d'un procediment administratiu: acabament
convencional
D’acord amb l’article 88 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, una de les formes finalització del procediment administratiu és la
d’acabament convencional, per la celebració per part de les
Administracions Públiques d’acords, pactes, convenis o contractes amb
persones tant de dret públic com de dret privat.
En aquest cas es tracta de signar d'un conveni de caire indemnitzatori,
consensuat entre les dues parts, segons el qual:
1r. La Diputació reconeix que el Sr. xxx, té dret a percebre la quantitat
total i definitiva de 2.458,14.-€, que es desglossa en:
a. 750.-€ en concepte de valor del ciclomotor ( 900.-€ de valoració
pericial menys 150 de valor de restes, percebuts pel Sr. xxx)
b. 25,99.-€ en concepte de roba danyada.
c. 46,67.-€ pel casc.
d. 1.635,48.-€, per dies impeditius.

2n. El senyor xxx accepta l'anterior quantitat en concepte
d'indemnització total, global i definitiva de les conseqüències danyoses
derivades dels fets descrits ( principal més interessos i qualsevol altre
concepte que se'n derivi) i, per tant, renuncia a percebre els interessos
legals reclamats inicialment.
3r. Així mateix es compromet, a partir de la recepció de la quantitat
indemnizatòria, a no demanar ni reclamar res més, pels mateixos fets,
ni a la Diputació de Tarragona ni a la seva asseguradora, MAPFRE
EMPRESAS, i a desistir del recurs contenciós administratiu interposat
del qual coneix el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona,
com a procediment abreujat núm. xxx.
4t. La quantitat indemnitzatòria acordada de 2.458,14.-€, serà abonada
al compte corrent facilitat pel Sr. xxx, de la següent manera:
a. La Diputació de Tarragona abonarà la quantitat de 600.- €.
b. Mapfre Empresas, abonarà la quantitat de 1.858,14.- €
4. Competència per a la resolució de les reclamacions de
responsabilitat patrimonial i per la signatura del conveni indemnitzatori
El president de la Diputació, a través del decret de 16 de juliol de 2015,
núm. 2015-002266 ( BOP de 24-7-2015, núm. 171) , va resoldre
delegar a la Junta de Govern l'exercici de la competència per resoldre
els expedients de responsabilitat patrimonial.
Per tant, ha de ser la Junta de Govern qui ha d'adoptar l'acord segons
el qual es posa fi a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel Sr. xxx contra la Diputació de Tarragona a través de la
signatura d'un conveni, signat de mutu acord entre totes dues parts.
Posteriorment és el president de la Diputació, qui té la representació de
la corporació ( art 34.1 b) de la Llei de bases de règim local, Llei 7/1985,
de 2 d'abril), el competent per signar el referit conveni indemnitzatori.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Finalitzar convencionalment la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada pel xxx contra la Diputació de Tarragona,
segons el qual el reclamant percebrà la quantitat global i
definitiva de 2.458,14.-€, amb renúncia expressa als interessos
legals, i amb el compromís de no demanar res més per aquestos
mateixos fets i a desistir del recurs contenciós administratiu
interposat, del qual coneix del JCA núm. 2 de Tarragona
(procediment abreujat xxx).
2. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i el senyor
xxx de finalització, per mutu acord, de l'expedient de
responsabilitat patrimonial iniciat pel Sr. xxx.

3. Pagar al Sr. xxx, per part de la Diputació de Tarragona, i a càrrec
de la partida pressupostària núm. 2016-6013-920-23300 , la
quantitat de sis-cents euros ( 600.-€), que corresponen a la
franquícia de la nostra pòlissa d'assegurances.
4. Facultar al president de la Diputació per a la signatura del referit
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acabament convencional.
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 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA DE 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Les sol·licituds de subvencions per al finançament de despeses
per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals es tramiten a l’empara de la convocatòria,
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona,
de 26 de febrer de 2016, i publicada el BOP de Tarragona, núm.
46 de 8 de març de 2016 i les Bases Específiques van ser
aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió
ordinària de 28 de novembre de 2014, i publicades al BOP de
Tarragona, núm. 31 de 7 de febrer de 2015.
2. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el
termini de presentació de sol·licituds va finalitzar l’11 d’abril de
2016.
3. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 300.000 € a
l’aplicació pressupostària 2016-1200-312-76200 del pressupost
per l’exercici 2016.
4. S’han presentat un total de 124 sol·licituds de subvenció.

5. De conformitat amb les Bases específiques reguladores
d’aquesta convocatòria, les actuacions destinades al
finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, es financen en funció
del tram de població que resulta de l’aplicació del quadre
següent al pressupost de l’actuació, del qual s’obté el
percentatge màxim de finançament:
Fins a 500 habitants

95%

De 501 a 2.000 habitants
De 2001 a 5.000 habitants

90%
85%

De 5.001 a 8.000 habitants

80%

La quantia màxima concedida no pot superar els 6.000 €.

6. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats
criteris, l’import total del repartiment és de 299.945,32 €. S’ha
realitzat el prorrateig de conformitat amb la base sisena de les
Bases Especifiques, per atendre la totalitat de sol·licituds.
7. S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base
cinquena de les Bases Especifiques, amb la finalitat de
determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost
elegible i els altres elements determinants per a la concessió.
8. En conjunt ens han sol·licitat:
Consultoris mèdics
Nombre sol·licituds totals

124

Nombre sol·licituds admeses a tràmit

124

Pressupost total presentat (IVA inclòs) (€)

577.117,57€

Pressupost elegible (IVA inclòs) (€)

577.117,57 €

Total import sol·licitat (€)

493.430,29 €

Nre. sol·licituds concedides
Total import susceptible a ser concedit, és a dir,
subvencionat (€)

124
299.945,32 €

9. Per manca de suficient consignació pressupostària s’ha aplicat
un prorrateig a tots els beneficiaris. Finalment es proposa
concedir un 61,10% de l’import màxim que se’ls podria concedir,
de conformitat amb l’establert a la Base sisena de les Bases
especifiques

10. S'estableix, així mateix, el "pressupost mínim a executar" per a
cada subvenció, que és l'import mínim que haurà d'executar el
beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxima, i
s’indica per a cadascuna de les subvencions proposades.
11. En els casos que el "pressupost elegible" sigui inferior el
"pressupost mínim a executar" l'import de la concessió es
calcularà sobre el "pressupost elegible" en base al percentatge
segons bases.
12. Si l'entitat justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o,
en el seu cas, el "pressupost elegible" es procedirà a la reducció
del pagament de la subvenció proporcionalment segons el
percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no es
reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el
beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa
executada.
13. En data 20 de juny de 2016, l’òrgan col·legiat ha emès informe
d’avaluació, que s’adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò
que determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

FONAMENTS DE DRET
Règim general aplicable: 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 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, Bases Específiques reguladores de la concessió de
subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals; decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar
a
la
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). Codi identificador BDNS:
301730
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Concedir als ajuntaments que s’indiquen a continuació, i que
reuneixen la condició de beneficiaris, la subvenció per al finançament
de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals que es detalla en cada cas, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria 2016-1200-312-76200 i al número d’operació
2016006127, i repartit de la següent manera:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Consultoris mèdics
12.852,08 euros
4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
Consultoris mèdics
8.096,61 euros
4.312,94 euros
85,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Aldover
Aldover
Consultoris mèdics
7.000,00 euros
4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Alforja
Consultoris mèdics
6.700,00 euros
4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Almoster
Almoster
Consultoris mèdics
3.666,30 euros
2.240,11 euros
90,00%
2.016,10 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

Ajuntament d'Altafulla
Altafulla
Consultoris mèdics
7.511,84 euros
4.582,50 euros

% concedit:
Import concedit:

80,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Arbolí
Arbolí
Consultoris mèdics
5.883,00 euros
3.594,51 euros
95,00%
3.414,79 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Consultoris mèdics
3.695,83 euros
2.258,15 euros
95,00%
2.145,24 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ascó
Ascó
Consultoris mèdics
5.883,91 euros
3.595,07 euros
90,00%
3.235,56 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Consultoris mèdics
3.090,85 euros
1.888,51 euros
85,00%
1.605,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Barberà de la Conca
Barberà de la Conca
Consultoris mèdics
4.109,67 euros
2.511,01 euros
90,00%
2.259,91 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
Consultoris mèdics
2.866,81 euros
1.751,62 euros
95,00%
1.664,04 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Benifallet
Benifallet
Consultoris mèdics

Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

6.365,37 euros
3.889,24 euros
90,00%
3.500,31 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Benissanet
Consultoris mèdics
1.845,41 euros
1.127,55 euros
90,00%
1.014,79 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
Consultoris mèdics
5.775,97 euros
3.529,12 euros
95,00%
3.352,66 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bonastre
Bonastre
Consultoris mèdics
2.783,00 euros
1.700,41 euros
90,00%
1.530,37 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Bot
Consultoris mèdics
3.200,00 euros
1.955,20 euros
90,00%
1.759,68 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Bítem
Bítem
Consultoris mèdics
3.103,80 euros
1.896,42 euros
90,00%
1.706,78 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Consultoris mèdics
2.078,79 euros
1.270,14 euros
95,00%
1.206,63 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Camarles
Camarles
Consultoris mèdics
4.976,41 euros
3.040,59 euros
85,00%
2.584,50 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
Consultoris mèdics
7.582,62 euros
3.858,95 euros
95,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
Consultoris mèdics
3.158,40 euros
1.929,78 euros
95,00%
1.833,29 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Caseres
Caseres
Consultoris mèdics
4.186,69 euros
2.558,07 euros
95,00%
2.430,17 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp
Consultoris mèdics
6.097,14 euros
3.725,35 euros
85,00%
3.166,55 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Consultoris mèdics
6.306,06 euros
3.853,00 euros
95,00%

Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

3.660,35 euros
Ajuntament de Conesa
Conesa
Consultoris mèdics
889,40 euros
543,42 euros

% concedit:
Import concedit:

95,00%
516,25 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Constantí
Constantí
Consultoris mèdics
6.530,51 euros
3.989,83 euros
80,00%
3.191,86 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Corbera d'Ebre
Corbera d'Ebre
Consultoris mèdics
6.134,70 euros
3.748,30 euros
90,00%
3.373,47 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Creixell
Creixell
Consultoris mèdics
5.724,51 euros
3.497,68 euros
85,00%
2.973,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Duesaigües
Duesaigües
Consultoris mèdics
3.500,00 euros
2.138,50 euros
95,00%
2.031,58 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Catllar
El Catllar
Consultoris mèdics
13.327,63 euros
4.312,94 euros
85,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Lloar
El Lloar
Consultoris mèdics
4.200,00 euros
2.566,20 euros
95,00%
2.437,89 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Masroig
El Masroig
Consultoris mèdics

Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

4.421,15 euros
2.701,30 euros
90,00%
2.431,17 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Molar
El Molar
Consultoris mèdics
4.771,98 euros
2.915,68 euros
95,00%
2.769,90 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
Consultoris mèdics
6.019,75 euros
3.678,07 euros
90,00%
3.310,26 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pinell de Brai
El Pinell de Brai
Consultoris mèdics
1.645,60 euros
1.005,46 euros
90,00%
904,92 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
Consultoris mèdics
6.303,61 euros
3.851,48 euros
90,00%
3.466,33 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
Consultoris mèdics
7.700,00 euros
3.858,95 euros
95,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament dels Guiamets
Els Guiamets
Consultoris mèdics
2.829,94 euros
1.729,09 euros
95,00%
1.642,64 euros

Beneficiari:
Municipi:

Emd dels Muntells
Els Muntells

Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Consultoris mèdics
6.506,46 euros
3.975,45 euros
90,00%
3.577,90 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Consultoris mèdics
5.465,88 euros
3.339,65 euros
85,00%
2.838,71 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Falset
Falset
Consultoris mèdics
2.554,00 euros
1.560,49 euros
85,00%
1.326,42 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Figuerola del Camp
Figuerola del Camp
Consultoris mèdics
4.585,40 euros
2.801,68 euros
95,00%
2.661,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Flix
Flix
Consultoris mèdics
6.092,00 euros
3.722,21 euros
85,00%
3.163,88 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Forés
Forès
Consultoris mèdics
2.048,65 euros
1.251,73 euros
95,00%
1.189,14 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Freginals
Freginals
Consultoris mèdics
1.401,31 euros
856,20 euros
95,00%
813,39 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Consultoris mèdics
3.373,25 euros
2.061,06 euros
85,00%
1.751,90 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Garcia
Garcia
Consultoris mèdics
4.913,81 euros
3.002,34 euros
90,00%
2.702,10 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Ginestar
Ginestar
Consultoris mèdics
1.236,62 euros
755,57 euros
90,00%
680,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Godall
Godall
Consultoris mèdics
2.542,08 euros
1.553,21 euros
90,00%
1.397,89 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Gratallops
Gratallops
Consultoris mèdics
3.811,80 euros
2.329,01 euros
95,00%
2.212,56 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Consultoris mèdics
3.972,43 euros
2.427,15 euros
90,00%
2.184,44 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Jesús
Jesús
Consultoris mèdics
7.008,64 euros
4.282,28 euros
85,00%
3.639,93 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
Consultoris mèdics
5.475,25 euros
3.345,37 euros
90,00%
3.010,84 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Arboç
L'Arboç
Consultoris mèdics
8.669,65 euros
4.582,50 euros
80,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Consultoris mèdics
3.749,75 euros
2.291,10 euros
95,00%
2.176,54 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
Consultoris mèdics
3.000,00 euros
1.833,00 euros
85,00%
1.558,05 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Fatarella
La Fatarella
Consultoris mèdics
755,52 euros
461,62 euros
90,00%
415,46 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
Consultoris mèdics
3.654,20 euros
2.232,72 euros
95,00%
2.121,08 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

Ajuntament de la Galera
La Galera
Consultoris mèdics
3.217,00 euros
1.965,59 euros

% concedit:
Import concedit:

90,00%
1.769,03 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
La Masó
Consultoris mèdics
2.806,77 euros
1.704,37 euros
95,00%
1.619,15 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Morera de Montsant
La Morera de Montsant
Consultoris mèdics
2.874,96 euros
1.756,60 euros
95,00%
1.668,77 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Nou de Gaià
La Nou de Gaià
Consultoris mèdics
1.166,00 euros
712,43 euros
90,00%
641,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Palma d'Ebre
La Palma d'Ebre
Consultoris mèdics
601,13 euros
367,29 euros
95,00%
348,92 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
La Pobla de Massaluca
Consultoris mèdics
4.974,42 euros
3.039,37 euros
95,00%
2.887,40 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Riba
La Riba
Consultoris mèdics
3.161,83 euros
1.931,88 euros
90,00%
1.738,69 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Consultoris mèdics
6.750,00 euros

Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
Consultoris mèdics
8.061,15 euros
4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
Consultoris mèdics
6.697,56 euros
3.858,95 euros
95,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
Consultoris mèdics
3.500,53 euros
2.138,82 euros
90,00%
1.924,94 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Consultoris mèdics
1.897,00 euros
1.159,07 euros
95,00%
1.101,11 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Consultoris mèdics
1.049,07 euros
640,98 euros
95,00%
608,93 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de les Piles
Les Piles
Consultoris mèdics
1.571,65 euros
960,28 euros
95,00%
912,27 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Margalef
Margalef
Consultoris mèdics

Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

1.024,66 euros
626,07 euros
95,00%
594,77 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Marçà
Marçà
Consultoris mèdics
1.186,40 euros
724,89 euros
90,00%
652,40 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Consultoris mèdics
1.166,78 euros
712,90 euros
90,00%
641,61 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Masllorenç
Masllorenç
Consultoris mèdics
5.739,60 euros
3.506,90 euros
90,00%
3.156,21 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Maspujols
Maspujols
Consultoris mèdics
4.492,15 euros
2.744,70 euros
90,00%
2.470,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Miravet
Miravet
Consultoris mèdics
2.715,24 euros
1.659,01 euros
90,00%
1.493,11 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Mont-ral
Mont-ral
Consultoris mèdics
4.327,14 euros
2.643,88 euros
95,00%
2.511,69 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Montblanc
Montblanc

Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Consultoris mèdics
3.314,56 euros
2.025,20 euros
80,00%
1.620,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Consultoris mèdics
7.500,00 euros
4.312,94 euros
85,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Nulles
Nulles
Consultoris mèdics
2.721,90 euros
1.663,08 euros
95,00%
1.579,92 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Passanant i Belltall
Passanant i Belltall
Consultoris mèdics
5.748,66 euros
3.512,43 euros
95,00%
3.336,81 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Perafort
Perafort
Consultoris mèdics
2.270,81 euros
1.387,46 euros
90,00%
1.248,72 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pira
Pira
Consultoris mèdics
5.308,19 euros
3.243,30 euros
95,00%
3.081,14 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Consultoris mèdics
6.730,70 euros
3.858,95 euros
95,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pontils
Pontils
Consultoris mèdics
5.078,26 euros
3.102,82 euros
95,00%
2.947,68 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Porrera
Consultoris mèdics
6.000,00 euros
3.666,00 euros
95,00%
3.482,70 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Consultoris mèdics
4.882,73 euros
2.983,35 euros
95,00%
2.834,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Prades
Prades
Consultoris mèdics
2.100,00 euros
1.283,10 euros
90,00%
1.154,79 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Prat de Comte
Prat de Comte
Consultoris mèdics
425,32 euros
259,87 euros
95,00%
246,87 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Consultoris mèdics
4.232,03 euros
2.585,77 euros
90,00%
2.327,20 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

Ajuntament de Puigpelat
Puigpelat
Consultoris mèdics
12.196,80 euros
4.073,34 euros

% concedit:
Import concedit:

90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Querol
Consultoris mèdics
4.364,47 euros
2.666,69 euros
90,00%
2.400,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Consultoris mèdics
3.000,00 euros
1.833,00 euros
90,00%
1.649,70 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Consultoris mèdics
2.239,59 euros
1.368,39 euros
90,00%
1.231,55 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
Consultoris mèdics
5.721,73 euros
3.495,98 euros
90,00%
3.146,38 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
Consultoris mèdics
5.373,92 euros
3.283,47 euros
90,00%
2.955,12 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Consultoris mèdics
6.315,00 euros
3.858,47 euros
95,00%
3.665,54 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Rodonyà
Rodonyà
Consultoris mèdics
6.271,17 euros

Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

3.831,68 euros
90,00%
3.448,51 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Salomó
Salomó
Consultoris mèdics
4.053,50 euros
2.476,69 euros
90,00%
2.229,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
Consultoris mèdics
8.785,50 euros
4.312,94 euros
85,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Queralt
Consultoris mèdics
3.419,75 euros
2.089,47 euros
85,00%
1.776,05 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Consultoris mèdics
10.300,00 euros
4.312,94 euros
85,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sarral
Sarral
Consultoris mèdics
4.846,05 euros
2.960,94 euros
90,00%
2.664,84 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Emd de la Serra d'Almos
Serra d'Almos
Consultoris mèdics
1.075,00 euros
656,83 euros
95,00%
623,98 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Solivella
Solivella
Consultoris mèdics

Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

4.867,00 euros
2.973,74 euros
90,00%
2.676,36 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tivenys
Tivenys
Consultoris mèdics
7.000,00 euros
4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
Consultoris mèdics
6.146,12 euros
3.755,28 euros
90,00%
3.379,75 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Consultoris mèdics
4.950,00 euros
3.024,45 euros
95,00%
2.873,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
Consultoris mèdics
8.082,40 euros
4.582,50 euros
80,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldemolins
Ulldemolins
Consultoris mèdics
3.000,00 euros
1.833,00 euros
95,00%
1.741,35 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vallmoll
Vallmoll
Consultoris mèdics
4.265,94 euros
2.606,49 euros
90,00%
2.345,84 euros

Beneficiari:
l'Infant

Ajuntament de Vandellos i l'Hospitalet de

Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Consultoris mèdics
7.661,37 euros
4.582,50 euros
80,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Consultoris mèdics
6.315,79 euros
3.858,95 euros
95,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilabella
Vilabella
Consultoris mèdics
5.316,43 euros
3.248,34 euros
90,00%
2.923,51 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Consultoris mèdics
3.219,28 euros
1.966,98 euros
90,00%
1.770,28 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilanova de Prades
Vilanova de Prades
Consultoris mèdics
1.359,83 euros
830,86 euros
95,00%
789,31 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
Consultoris mèdics
5.416,44 euros
3.309,44 euros
90,00%
2.978,50 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaverd
Vilaverd
Consultoris mèdics
6.682,95 euros
3.858,95 euros
95,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Vimbodí
Consultoris mèdics
6.681,54 euros
4.073,34 euros
90,00%
3.666,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
Consultoris mèdics
3.458,76 euros
2.113,30 euros
95,00%
2.007,64 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Vinyols i els Arcs
Consultoris mèdics
5.805,00 euros
3.546,86 euros
90,00%
3.192,17 euros

Total: 299.945,32 euros

Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció
s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la
seva concessió.
Tercer. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

Recurs
contenciós
administratiu
davant
el
Jutjat
ContenciósAdministratiu 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 5.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS
PRESENTADES I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LES
SUBVENCIONS
CONCEDIDES
A
L'AJUNTAMENT
DE
TORREDEMBARRA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT
ALS CENTRES DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE
TITULARITAT MUNICIPAL, CURS 2014-2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 15 de juliol de 2015, el president de la Diputació de
Tarragona, per decret núm. 8004330008-00-2015-002253, aprova la
convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015.
2. En data 18 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, acorda la concessió de les subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal, curs 2014-2015.
3. L'Ajuntament de Torredembarra ha aportat la documentació
justificativa de les dues subvencions concedides d'aquesta línia.
4. Les documentacions justificatives presentades, dins de termini, han
estat revisades 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 i s'ha fet constar al balanç econòmic dels Centres
"Llar d'infants el Cirerer" i "Els Gegants de la Torre", que l'import
sol·licitat és inferior al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94346200-02 hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
2. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, per la qual s'estableix que la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la

documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
3. La base 13 de les Bases específiques reguladores del Programa
extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de
titularitat municipal, curs 2014-2015, que regula el pagament de les
subvencions i per la qual la falta de justificació parcial o total significa la
reducció de l'import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu
cobrament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament que
s’indica a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases
específiques reguladores del Programa extraordinari de suport als
centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs
2014-2015.
Segon.- Lliurar els imports corresponents a l'Ajuntament que es detalla
a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Torredembarra
Municipi:
Torredembarra
Concepte subvenció:
ELS GEGANTS DE LA TORRE
Data Acord concessió:
18-12-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-943-46200-02
Pressupost Elegible:
55.037,50 euros
Import concedit:
55.037,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
55.037,50 euros
Import a pagar amb reducció:
55.037,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
0,50 euros
Número d'operació anterior:
2015055707
Beneficiari:
Ajuntament de Torredembarra
Municipi:
Torredembarra
Concepte subvenció:
EL CIRERER
Data Acord concessió:
18-12-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-943-46200-02
Pressupost Elegible:
32.462,50 euros
Import concedit:
32.462,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
32.462,50 euros
Import a pagar amb reducció:
32.462,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
0,50 euros
Número d'operació anterior:
2015055708

Total: 87.499,00 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament dels imports aprovats sigui deutor de la Diputació
de Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho
manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre els imports
concedits i els lliurats.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 6.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA DEL PROGRAMA
D'INVERSIONS, ANUALITAT 2013, PAM 2013-2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de setembre de 2013, el Ple de la Diputació de

Tarragona va acordar la concessió de la subvenció del Pla d'Acció
Municipal 2013-2016, per a l'anualitat 2013.
2. L'Ajuntament de Tarragona ha aportat la documentació justificativa

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

revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
4. D'acord amb la justificació presentada l'import total de les actuacions

executades és menor al presentat inicialment.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76212-02 hi ha crèdit suficient.

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

de subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel

qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general
de subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
3. Base 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel

qual s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de

Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament de
Tarragona d’acord amb les Bases específiques reguladores del PAM
2013-2016, del Programa d'inversió.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Tarragona
Municipi:
Tarragona
Concepte subvenció:
Cert 5a f - A.2.a Enderroc de
l'edifici de l'Av. Estanislau Figueres número 18
Data Acord concessió:
29-11-2013
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
145.330,87 euros
Import concedit:
138.064,33 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Import parcial pagat:
79.639,02 euros
Despesa justificada:
9.471,87 euros
Últim import a pagar amb reducció:
8.998,28 euros
Import no justificat a donar de baixa:
49.427,03 euros
Número d'operació anterior:
2013048596
Total: 8.998,28 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho
manifesta.

Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i
el lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 7.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI
D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MILLORES A L’ANTENA DE TV
MUNICIPAL, 1A FASE” A L’AJUNTAMENT DE COLLDEJOU,
ANUALITAT 2015, PAM 2013-2016.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 29 maig de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va concedir la subvenció per a l'anualitat 2015 del Pla
d'Acció Municipal 2013-2016 per finançar l’actuació “ Millores a
l’antena TV municipal, 1a Fase”, a l’Ajuntament de Colldejou
2. En data 08 de juny de 2015 la Unitat gestora de la subvenció va
publicar l’acord de concessió per a l’anualitat 2015 del PAM 20132016.
3. De conformitat amb 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, i
s'obre la convocatòria única per a aquest període, la base 12 permet
sol·licitar una pròrroga que no pot ser superior a sis mesos, abans
de finalitzar el termini d'adjudicació, és com màxim d’un any des de
l’endemà de la publicació de la concessió de la subvenció.
El termini màxim per adjudicar l’actuació “Millores a l’antena de TV
municiapl, 1a Fase”, finalitza el 09 juny de 2016, per executar el 09
de juny de 2018 i per justificar finalitza al 09 setembre de 2018.
4. L’Ajuntament de Colldejou va presentar una sol·licitud d’ampliació
del termini màxim d’adjudicació de 6 mesos, en data 09 de juny de
2016, per a l’actuació concedida del PAM 2013-2016 (anualitat
2015).

5. La base 12a de les Bases reguladores del PAM 2013-2016 de la
Diputació de Tarragona disposa que el termini màxim per executar
les actuacions és de dos anys des de la data d’adjudicació.
6. La Unitat gestora ha comprovat que la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament s’ha presentat dins de termini.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, que regula l’ampliació dels terminis.
2. Base 12 i 13 de l’Annex 2 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, i s'obre la
convocatòria única per a aquest període que regula l’inici,
contractació i termini d’execució de les actuacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Colldejou l’ampliació del termini
d’adjudicació de l’actuació “Millores a l’antena de TV municipal, 1a
Fase”, del PAM 2013-2016 (anualitat 2015), fins el 09 desembre de
2016
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 8.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL
TERMINI D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA DELS INFANTS DE TARRAGONA” A L’AJUNTAMENT DE
TARRAGONA, ANUALITAT 2015, PAM 2013-2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 02 d’octubre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va concedir la subvenció per a l'anualitat 2015 del Pla
d'Acció Municipal 2013-2016 per finançar l’actuació “ Remodelació
de la Plaça dels Infants”, a l’Ajuntament de Tarragona.

2. En data 09 d’octubre 2015 la Unitat gestora de la subvenció va
publicar l’acord de concessió per a l’anualitat 2015 del PAM 20132016.
3. De conformitat amb 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, i
s'obre la convocatòria única per a aquest període, la base 12 permet
sol·licitar una pròrroga que no pot ser superior a sis mesos, abans
de finalitzar el termini d'adjudicació, és com màxim d’un any des de
l’endemà de la publicació de la concessió de la subvenció.
4. El termini màxim per adjudicar l’actuació “Remodelació de la Plaça
dels Infants”, finalitza el 10 d’octubre de 2016, per executar el 10
d’octubre de 2018 i per justificar finalitza al 10 de gener de 2019.
5. L’Ajuntament de Tarragona va presentar una sol·licitud d’ampliació
del termini màxim d’adjudicació de 6 mesos, en data 07 de juny de
2016, per a l’actuació concedida del PAM 2013-2016 (anualitat
2015).
6. La base 12a de les Bases reguladores del PAM 2013-2016 de la
Diputació de Tarragona disposa que el termini màxim per executar
les actuacions és de dos anys des de la data d’adjudicació.
7. La Unitat gestora ha comprovat que la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament s’ha presentat dins de termini.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, que regula l’ampliació dels terminis.
2. Base 12 i 13 de l’Annex 2 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, i s'obre la
convocatòria única per a aquest període que regula l’inici,
contractació i termini d’execució de les actuacions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Tarragona l’ampliació del termini
d’adjudicació de l’actuació “Remodelació de la Plaça dels Infants”, del
PAM 2013-2016 (anualitat 2015), fins el 10 de abril de 2017.

Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
PUNT 9.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE DESTINACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE GODALL PER
A L'ACTUACIÓ "CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PER MAGATZEM A LA
ZONA ESPORTIVA", I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ
"CONDICIONAMENT MAGATZEM CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"
(PEIM 2015).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 29 de maig de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la quarta concessió del PEIM 2015.
2. A l'Ajuntament de Godall se li va concedir la subvenció del PEIM
2015 que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció:
a la zona esportiva
Data Acord de concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit PEIM 2015:
Aplicació pressupostària:
Número d'operació anterior:

Construcció d'un edifici per magatzem
29/05/2015
14.931,40 €
14.779,00 €
2016/1010/942/76208/02
2015/1010/942/76208/01

3. En data 31 de maig de 2016 amb núm. de registre d'entrada
electrònic 8004330008-1-2016-0177719-2, l'Ajuntament de Godall va
presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció indicada
al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Condicionament magatzem camp de futbol
municipal
Pressupost elegible:
14.931,40 €
Recursos propis:
152,40 €
Subv. PEIM 2015:
14.779,00 €
4. La base 11a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació
de Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un únic canvi per
actuació concedida, abans que finalitzi el termini per adjudicar-les, per
tal de modificar l'objecte subvencionable, sense modificar l'import de la
subvenció.

5. La base 12a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació
de Tarragona disposa que el termini màxim per adjudicar les actuacions
és d'un any, des de la notificació de l'aprovació de la nova destinació de
la subvenció concedida i el termini màxim per executar les actuacions
és d'un any des de la data d'adjudicació.
6. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació
presentada s'adequa al que regulen les bases del PEIM 2015 i els
serveis tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i
el document tècnic de la nova actuació.
7. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
8. En data 7 de juny de 2016, s'ha comprovat que el beneficiari no és
deutor de la Diputació de Tarragona.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, que estableix que la norma reguladora de les bases de
concessió de les subvencions ha de concretar les circumstàncies que,
com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió
de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, que regula la modificació de la resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que
van determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la
modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 11a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació de
Tarragona que regula el canvi de destinació de la subvenció concedida.
5. Base 12a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació de
Tarragona que regula l'inici, contractació i termini d'execució de les
actuacions.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció Programa
especial d'inversions municipal 2015 (PEIM 2015), per a l'actuació
"Construcció d'un edifici per magatzem a la zona esportiva", i destinar
l'import a l'actuació "Condicionament magatzem camp de futbol
municipal", de l'Ajuntament de Godall, actualment amb càrrec a la
partida 2016/1010/942/76208/02.

Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Godall que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:
futbol municipal"

"Condicionament magatzem camp de

Pressupost elegible:

14.931,40 €

% concedit:
Import concedit:

98,99 %
14.779,00 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si
no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la
subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i traslladar-lo a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l’endemà de la publicació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
-

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

10.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I
ASSUMPTES GENERALS
PUNT 10.1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA
D'OCUPACIÓ D'AQUESTA DIPUTACIÓ CORRESPONENT A L'ANY
2015
Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30
d’abril de 2015 va aprovar l’oferta pública d’ocupació de la Diputació de
Tarragona per a l’exercici 2015 que inclou les places vacants tant de
personal funcionari com de personal laboral.
Entre d’altres es va ofertar una plaça de personal funcionari de tècnic/a
mitjà/ana d’administració especial (número 561), adscrita a la Unitat
d’Excel·lència Corporativa – Àrea de Coneixement i Qualitat, grup A,
subgrup A2, pel sistema de selecció de concurs oposició, torn lliure.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 d’abril de
2016, va aprovar inicialment la modificació núm. 1/2016 de la Relació
de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2016, la qual ha esdevingut definitiva,
on consta el canvi d’adscripció del lloc de treball de personal funcionari

núm. 547 vinculat a la plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial (número 561), que passa d’estar adscrit de la
Unitat d’Excel·lència Corporativa – Àrea de Coneixement i Qualitat a la
unitat Projectes i Gestió Econòmica - Projectes Europeus - Projectes
Europeus i Regió del Coneixement - Àrea Gabinet de Presidència i
Planificació. Per aquest motiu, és necessari modificar l’oferta pública
d’ocupació de l’any 2015 pel que fa a l’adscripció de la plaça de
personal funcionari número 561.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’art. 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
l’oferta pública d’ocupació aprovada pot ser modificada durant la seva
vigència per a l’exclusió o inclusió de vacants.
En aquest cas no es tracta d’incorporar o excloure vacants si no de
reflectir en l’Oferta pública d’ocupació aquest canvi d’adscripció del lloc
de treball al qual està vinculada la plaça de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial (número 561)
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Modificar l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2015
en el sentit d'adequar-la a la modificació núm. 1/2016 de la Relació de
llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2016, i per tant el lloc de treball vinculat
a la plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana d’administració
especial (número 561), deixarà d’estar adscrit a la Unitat d’Excel·lència
Corporativa – Àrea de Coneixement i Qualitat i passarà a ser adscrita a
la unitat Projectes i Gestió Econòmica - Projectes Europeus - Projectes
Europeus i Regió del Coneixement - Àrea Gabinet de Presidència i
Planificació.
Segon.- Publicar aquesta modificació de l’oferta pública d’ocupació
corresponent a l’any 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Trametre còpia de la modificació de l’oferta pública d’ocupació
a la Direcció general de l’administració local de la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració general de l’Estat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la publicació, davant del President
de la Diputació.
PUNT 10.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
LES NORMES REGULADORES DE PRÀCTIQUES A LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I DE PARTICIPACIÓ DE JOVES EN PROJECTES
DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL I APROVACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE LES MATEIXES
1. FETS
El 21 de març de 2014 la Junta de Govern va aprovar les Normes
reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona, les quals van
ser modificades per Junta de Govern de 27 de maig de 2016, per tal
d’acollir estudiants en pràctiques provinents de diferents ensenyaments
universitaris i excepcionalment de cicles formatius de grau superior o
batxillerat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements
adquirits en la formació acadèmica i afavorir l'adquisició de
competències que preparin als estudiants per a l'exercici d'activitats
professionals.
Aquestes normes regulaven la tipologia d'alumnat en pràctiques, la
tipologia de les pràctiques, el procediment, així com els drets i deures
de l'estudiant.
Un anàlisi exhaustiu de la normativa reguladora de les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris prevista al Reial
Decret 592/2014, d’11 de juliol, així com de les diferents normatives i
convenis específics de les universitats, fan necessari, als efectes de
garantir-ne una millor regulació i gestió, modificar-les en els següents
aspectes:
En primer lloc, es fa constar que l’esmentada normativa és d’aplicació
supletòria als convenis de pràctiques que gestioni l’Organisme Autònom
BASE Gestió d’Ingressos, i els convenis de pràctiques curriculars en
centres d’ensenyament titularitat de la Diputació, els quals són
gestionats directament per la Unitat de Gestió de Centres d'Educació de
l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà.
En segon lloc, cal fer èmfasi en la idea que no ens trobem davant d’una
relació de tipus laboral sinó que és de naturalesa formativa i/o
d’acompanyament individualitzat per a la recerca de feina, per la qual
cosa, aquestes activitats no es podran considerar com a mèrit per a
l'accés a l’ocupació pública, no seran computades a l'efecte d'antiguitat
o reconeixement de serveis previs, ni eximiran del període de
prova/pràctiques previst en el corresponent procés de selecció.

En tercer lloc, cal precisar que les pràctiques curriculars o
extracurriculars en el cas de les universitats les poden realitzar tant
estudiants de grau com els estudiants de màster.
Ens trobem davant de dos perfils diferents d’alumnes en pràctiques ja
que, mentre els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l'obtenció
per part de l'estudiant d'una formació general, en una o diverses
disciplines, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de
caràcter professional, els ensenyaments de màster tenen com a finalitat
que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter
especialitzada o multidisciplinària, orientada a l'especialització
acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques
investigadores.
Per la qual cosa, en consonància amb el seu nivell de capacitació, cal
abonar els ajuts a tots els estudiants de màster, independentment del
tipus de pràctica que realitzin, mentre que als estudiants de grau només
se’ls atorgaran ajuts quan realitzin pràctiques extracurriculars.
D’aquesta manera, l’alumne, en percebre un benefici econòmic, es
veurà en l’obligació de respondre a l’exigència de la Diputació, la qual
pot reclamar-li un cert rendiment, implicació i responsabilitat.
En consonància amb l’anterior punt, es creu convenient desenvolupar
d’una manera més extensa la relació de drets i deures dels alumnes.
I, per últim, per tal de definir la figura del tutor designat per la Diputació
per realitzar les pràctiques, es regulen els seus drets i deures, amb la
finalitat de reconèixer la seva tasca.
En concret es modifica el redactat dels articles 1, 2, 3, 5 i 6, i
s'introdueix l'article 6 bis.
Es considera necessari aprovar un text refós de les esmentades
Normes que incloguin les modificacions que ara s'aproven.

2. FONAMENTS DE DRET
1. Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
2. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de formació en centres de
treball.
3. Normativa relacionada amb el Programa de Garantia Juvenil de
la Generalitat de Catalunya i les convocatòries especifiques dels
diferents programes.

4. Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, que regula els termes i
les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat
Social de les persones que participen en programes de formació.

Per tot això, S'ACORDA:

1. Aprovar la modificació dels articles 1, 2, 3, 5 i 6 de les Normes
reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona i de
participació de joves en projectes del programa de garantia
juvenil, i la redacció del nou article 6 bis.
2. Aprovar el text refós de les Normes reguladores de pràctiques a
la Diputació de Tarragona i de participació de joves en projectes
del programa de garantia juvenil, que consta com a annex a
l'expedient.
3. Comunicar aquest acord a les diferents àrees i organismes,
Junta de Personal Funcionari, Comitè Intercentres, Secció
Sindical UGT i Secció Sindical CCOO.
4. Publicar el text refós de les Normes reguladores de pràctiques a
la Diputació de Tarragona i de participació de joves en projectes
del programa de garantia juvenil, a la Intranet de la Diputació de
Tarragona.

PUNT 10.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA UNIÓ INTERCOMARCAL DE
CCOO A TARRAGONA (CONC) PER A REGULAR LA CONCESSIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ PER A DESENVOLUPAR PROGRAMES DE
DINAMITZACIÓ LABORAL I PUNTS D’ATENCIÓ A LES PERSONES
ATURADES PER A L’ANY 2016
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
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 l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del
pressupost per a l’exercici 2016 hi ha una assignació nominativa de
subvenció a favor de la la Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona
(CONC) per a desenvolupar programes de dinamització laboral i punts
d’atenció a les persones aturades per a l’any 2016 per import de
12.000,00 € (aplicació pressupostària 2016 8040 241 48903).
La Secretaria i la Intervenció general han emès els corresponents
informes favorables sobre l’esborrany de conveni.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2016
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1.

Concedir una subvenció a:

Entitat

Activitat

Pressupost Pressupost
total
elegible

Unió
Intercomarcal de
CCOO a
Tarragona
(CONC)

Programes
de
dinamització
laboral i
punts
d’atenció a
les persones
aturades per
a l’any 2016

17.500,00€ 17.500,00 €

%

Subvenció Partida

68,57 12.000,00 € 8040 241
48903

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.
L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final
l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així
manifesta al beneficiari o així ho considera l’òrgan competent
examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment

de
ho
en
la

subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
2.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Unió
Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) per a regular la
concessió d’una subvenció per a desenvolupar programes de
dinamització laboral i punts d’atenció a les persones aturades per a
l’any 2016, que conté el règim específic d’aquesta col·laboració i que
figura com a annex a l'expedient.
3.
Facultar el president de la Diputació per a la signatura i per dur a
terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
4.
Ordenar la remissió de la informació d’aprovació del conveni a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva
publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
5.

Comunicar l’acord a la Intervenció perquè en tingui coneixement.

6.
Notificar l’acord acompanyat de l’esborrany del conveni regulador
al beneficiari.

Règim de recursos:
-

-

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

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA
TRAVESSERA DE PRAT DE COMTE, 2A FASE. CARRETERA T-361
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 81.045,26 EUROS
(IVA EXCLÒS)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de 1 d’abril de 2016,
es va aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la
travessera de Prat de Comte, 2a fase. Carretera T-361, amb un
pressupost d'execució per contracta de 98.064,76 euros.

2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de replantejament
del projecte de data 6 d’abril de 2016 i de l’informe de disponibilitat dels
terrenys afectats.
3. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha
redactat el plec de clàusules administratives particulars, 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
81.045,26 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 de signatura electrònica 23 de juny de 2016.
5. En data 28 de juny 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 2016-3020-453-61966.
Donat que hi ha crèdit suficient en l’aplicació pressupostària és
procedent aprovar l’expedient de contractació, d’acord amb la legislació
vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no
harmonitzat, en aplicació dels articles 157 a 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. Els articles 151 i 156 del 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.
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 del Projecte de
condicionament de la travesser de Prat de Comte, 2a fase. Carretera T361, amb un pressupost base de licitació de 81.045,26 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 98.064,76 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016-3020-453-61966 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 l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a Patrimoni.

PUNT 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-704 ENTRE LA T-11 I
L’ALEIXAR, 2A FASE, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
DE 847.043,91 EUROS (IVA EXCLÒS)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de març de 2016, es va
aprovar el projecte de condicionament de la carretera T-704 entre la T11 i l'Aleixar, 2a fase, amb un pressupost d’execució per contracta de
1.024.923,13 euros ( IVA exclòs ).
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de
replantejament del projecte de data 31 de març de 2015 i de l’informe
de disponibilitat dels terrenys afectats.
3. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament
amb el Projecte tècnic, han de regir la contractació de les obres de
referència amb un pressupost base de licitació de 817.043,91 euros
(IVA exclòs).
4. La Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars,
signat en data de signatura electrònica 23 de juny de 2016.
5. En data 28 de juny 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 2016-3020-453-61951.
Donat que hi ha crèdit suficient en l’aplicació pressupostària és
procedent aprovar l’expedient de contractació, d’acord amb la legislació
vigent.
FONAMENTS DE DRET

1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no
harmonitzat, en aplicació dels articles 157 a 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. Els articles 151 i 156 del 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.
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 del projecte de
condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l’Aleixar, 2a fase,
amb un pressupost base de licitació de 847.043,91 euros ( IVA exclòs ).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques, que juntament amb el Projecte tècnic han
de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 1.024.923,13 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2016-3020453-61951 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 l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a Patrimoni.

PUNT 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT
AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A DIVERSES
CARRETERES DE LA XARXA DEL CAMP DE TARRAGONA, DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANY 2016, AMB UN PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ DE 1.258.220,44 EUROS (IVA EXCLÒS)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 29 d’abril de 2016, es va
aprovar el projecte Reparació del paviment amb mescla bituminosa en
calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona, any
2016, amb un pressupost d’execució per contracta d’1.522.446,73 euros

2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de replantejament
del projecte de data 10 de maig de 2016.
3.- La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament
amb el Projecte tècnic, han de regir la contractació de les obres de
referència amb un pressupost base de licitació d’1.258.220,44 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 de signatura electrònica 23 de juny de 2016.
5. En data 28 de juny 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 2016-3020-453-61904
“Reforç de ferm” 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 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.
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 reparació
del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de
la xarxa del Camp de Tarragona, any 2016, amb un pressupost
d’execució per contracta d’1.258.220,44 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Projecte tècnic aprovat ha de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert.

Tercer. Aprovar la despesa d’1.522.446,73 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2016-3020453-61904 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 l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a Patrimoni.

PUNT 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT
AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A DIVERSES
CARRETERES DE LA XARXA DE LES TERRES DE L’EBRE, DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANY 2016, AMB UN PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ DE 559.910,05 EUROS (IVA EXCLÒS)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 29 d’abril de 2016, es va
aprovar el projecte Reparació del paviment amb mescla bituminosa en
calent a diverses carreteres de la xarxa de les Terres de l’Ebre, de la
Diputació de Tarragona, any 2016, amb un pressupost d’execució per
contracta de 677.491,16 euros.
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de replantejament
del projecte de data 10 de maig de 2016.
3.- La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament
amb el Projecte tècnic, han de regir la contractació de les obres de
referència amb un pressupost base de licitació de 559.910,05 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 de signatura electrònica 23 de juny de 2016.
5. En data 28 de juny 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 2016-3020-453-61904 i
3060-453-61901 “Reforç de ferm” 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 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.
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 reparació
del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de
la xarxa de les Terres de l’Ebre, de la Diputació de Tarragona, any
2016,, amb un pressupost d’execució per contracta de 559.910,05 euros
(IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Projecte tècnic han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 677.491,16 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2016-3020453-61904 i 3060-453-61901 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 l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a Patrimoni.

PUNT 15.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES D’UN MUNTACÀRREGUES EXTERIOR A LA TARRACO
ARENA PLAÇA (TAP), ADJUDICAT A L'EMPRESA GARCIA RIERA, SL,
PER UN TOTAL DE 96.718,08 EUROS, IVA INCLÒS, PER
INCOMPLIMENT CULPABLE DEL CONTRACTISTA.
EXPOSICIÓ DE FETS

1.Per decret de Presidència núm. 8004330008-00-2015-002626, de
data 18 d’agost de 2015, es va adjudicar el contracte de les obres del
Projecte de la instal·lació d’un muntacàrregues exterior a la Tàrraco
Arena Plaça (TAP), a GARCIA RIERA, SL, per un total de 96.718,08
euros, IVA inclòs.
Prèviament a l'adjudicació, GARCIA RIERA SL, havia constituït la
garantia definitiva per import de 3.996,62 euros.
El contracte preveu un termini d’execució de les obres de dotze (12)
setmanes des de la comprovació del replantejament. El termini de
garantia és de sis (6) anys i l'assistència tècnica sobre els equips a cost
zero és de dos (2) anys.
2. En data 8 de setembre de 2015 es va signar el contracte de les
esmentades obres, i en data 1 d'octubre de 2015, l'acta de comprovació
del replanteig.
3. Per decret del Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions núm. 8004330008-00-2015-003373, de data 26 d’octubre
de 2015, es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut d’aquestes obres.
4. En data 9/02/2016, Registre d'entrada núm. 1-2016-003729-1,
l'empresa GARCIA RIERA, SL, presenta un escrit a la Diputació en el
qual diu, entre d'altres i de forma literal, el següent:
- " (...) Executada una part de les obres, la que afecta a l'obra enterrada
(...) GARCIA RIERA, SL va considerar que les errades a l'hora de
configurar el pressupost de licitació i els excessos d'amidament que es
preveien eren tan importants que feien inviable l'execució pel preu
adjudicat.
- GARCIA RIERA, SL (..) ha arribat a la conclusió de què a l'obra li cal
un 22% més de dotació pressupostària per executar-la en els termes
inclosos en el Projecte.
- GARCIA RIERA, SL, entén que és d'interès públic la resolució per
mutu acord del contracte ja que la continuació de les obres suposaria
una major despesa per l'Administració.
- Per aquest motiu, es veu obligada a notificar la resolució del contracte
de referència per mutu acord (...)"
5. En data 13/02/2016 des de la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions de la Diputació de Tarragona es
demana a l'empresa GARCIA RIERA, SL, que aporti a l'expedient
documentació justificativa del 22% de pressupost de més que, segons
el contractista, és necessari per a executar les obres en els termes
inclosos en el Projecte.

6. En data de registre d'entrada 1/03/2016, núm. 1-2016-005974-1,
l'empresa GARCIA RIERA, SL, presenta documentació justificativa
requerida.
7. En data 23/03/2016, el senyor xxx, arquitecte redactor del Projecte i
director de les obres, presenta informe en el qual contesta l’escrit de
l'empresa GARCIA RIERA, SL, de data 9/02/2016, i manifesta el seu
"més rotund desacord en el que manifesta l'empresa GARCIA RIERA,
SL en la seva justificació per demanar la resolució del contracte de
referència", en base als següents arguments que es reprodueixen de
forma literal:
-El projecte ha estat redactat en l'aplicació de totes les normatives
tècniques d'obligar compliment i segons les instruccions donades
per la Diputació de Tarragona.
Per l'elaboració del pressupost s'ha utilitzat el banc de preus de
l'Institut Tecnològic de la Construcció a Catalunya (Itec). Per
aquelles partides que no es troben incloses en el banc de preus
esmentat es va demanar ofertes d'industrials del ram que
pertocava. A més el projecte incorpora un percentatge de costos
indirectes del 5% a la totalitat del pressupost, i a més a més cada
partida individualment està incrementada amb les despeses
auxiliars que varien de l'1,5% al 2,5% en funció de les
característiques de cada partida.
-El pressupost està detallat capítol per capítol, i partida per partida
fins el més petit detall , el que permet un exhaustiu estudi previ a
la licitació per part de l'empresa.
-L'empresa ha ofertat totes les partides al mateix preu que el que
es defineix en el Projecte a excepció d'una sola, Sistema envolvent
sobre rasant-façana/Partida E83QU001; la qual cosa representa
en el global de l'oferta una baixa del 3,15€, i dóna a entendre que
donava per bons els preus incorporats al Projecte i per correctes.
-La única desviació dels amidaments que s'ha produït ha estat a
conseqüència de l'aparició a la zona de la fonamentació d'una
capa de reblet i d'una altra contigua de roca molt dura que ha fet
necessària l'intervenció d'un martell trencador. També la
construcció d'un pou de drenatge per donar sortida a les aigües
que poguessin entrar en fossat del muntacàrregues donada la
impossibilitat de connectar-ho a la xarxa d'evacuació d'aigües
netes per no disposar de pendent suficient. Malgrat tot això, feta la
1a i única certificació en la que s’abonen els treballs executats fins
la data de la reclamació de GARCIA RIERA, el comparatiu fet
entre el pressupost d’adjudicació i la projecció econòmica pel final
de l’obra seguint estrictament els criteris del projecte aprovats per
la Diputació de Tarragona suposa una baixada del cost del
10,973%.

L'empresa GARCIA RIERA, SL, una vegada iniciades les obres
introdueix partides amb desviacions que no justifica, sobre tot pel
que es refereix al muntatge de bastides (es recorda que el
Projecte incorpora despeses auxiliars per cobrir aquests costos) i
que valora en un increment del 22%.
El director de l'obra senyor xxx conclou que resulta des del seu punt de
vista del tot "inacceptable el manifestat en l'escrit de l'empresa
constructora".
8. En data 22 d’abril de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar no acceptar la resolució per mutu acord del
contracte de les obres del Projecte de la instal·lació d’un
muntacàrregues exterior a la Tàrraco Arena Plaça (TAP), comunicada
per GARCIA RIERA, SL, mitjançant escrit de data 9/02/2016, (registre
d'entrada núm. 1-2016-003729-1), d'acord amb l'informe de l'arquitecte
redactor del Projecte i director de l'obra, el senyor xxx, de data
23/03/2016 (registre d'entrada núm. 1-2016-008827-1).
El mateix acord de Junta de Govern de 22/04/2016 va aprovar iniciar el
procediment per resoldre el contracte de les obres de construcció d’un
muntacàrregues exterior a la Tarraco Arena Plaça (TAP), adjudicat a
l'empresa GARCIA RIERA, SL, per incompliment culpable del
contractista, i la confiscació de la garantia definitiva per import de
3.996,62 euros.
L’acord de Junta de Govern de 22/04/2016 aprovava també iniciar els
tràmits corresponents per a valorar econòmicament els possibles danys
i perjudicis que la resolució d'aquest contracte pogués ocasionar a la
Diputació de Tarragona, així com donar audiència al contractista i a
l’entitat avalista per un termini de 10 dies per a què formulessin les
al·legacions que estimessin oportunes.
9. L’esmentat acord de la Junta de Govern de data 22/04/2016 es va
notificar a l’adjudicatari en data 26/04/2016 (registre de sortida núm. 22016-005090-1, de la mateixa data), i a l’entitat avaladora en data
27/04/2016 (registre de sortida de data 26/04/2016, núm. 2-2016005135-1).
10. En data 13/05/2016 el director de l’obra i redactor del projecte Sr.
xxx i el director tècnic d’enginyeria del SAM i responsable del contracte,
Sr. xxx, informen el següent en relació als possibles danys i perjudicis
produïts per la resolució del contracte:
“L’obra realment executada correspon a la part que va sota el
nivell del terra pati on s’ubica el muntacàrregues, elevant-se per
sobre del mateix únicament el muret de formigó armat que
recepcionarà l’estructura del muntacàrregues, en aquest sentit cal
dir que:

- L’obra executada: excavació, fonamentació, estructura de
formigó i evacuació de pluvials es va resoldre a plena satisfacció,
no observant-se actualment defectes en la mateixa i es va deixar
protegida i ben conservada.
- No hi ha, per tant, cap dany a les instal·lacions existents.
- No es preveuen altres perjudicis, llevat dels tràmits tècnics que
comporta una adaptació de la part del projecte que resta per
executar i els tràmits administratius d’una nova licitació, i el
consegüent retard de les obres, que tot i això no entren en període
crític.”

11. En data 19/05/2016 les responsables del Registre general de la
Diputació han emès informes en el quals fan constar que l’empresa
GARCIA RIERA, SL, i l’entitat BANC SABADELL, no han presentat cap
escrit d’al·legacions en relació a l’expedient de resolució del contracte
de referència entre les dates 27/04/2016 i 18/05/2016.
12. En data 25/05/2016 es sol·licita informe preceptiu a la Secretaria
general i s’ha sol·licitat també a la Intervenció general.
13. En data 15 de juny de 2016 la Secretaria general ha emès informe
favorable sobre l’informe proposta de resolució del contracte de les
obres del Projecte de la instal·lació d’un muntacàrregues exterior a la
TAP. Igualment, la Intervenció general també ha emès informe
favorable a l’expedient de referència en data 16/06/2016.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. L’acord de Junta de Govern de data 22/04/2016 va aprovar no
acceptar la resolució per mutu acord del contracte de les obres del
Projecte de la instal·lació d’un muntacàrregues exterior a la Tàrraco
Arena Plaça (TAP), comunicada per GARCIA RIERA, SL, d'acord amb
l'informe de l'arquitecte redactor del Projecte i director de l'obra, el
senyor xxx, de data 23/03/2016.
GARCIA RIERA, SL, en el seu escrit de data 9/02/2016 diu que a
l'obra li cal un 22% més de dotació pressupostària per executar-la
en els termes inclosos en el Projecte, la qual cosa ha estat rebatida
pel director de l'obra i redactor del Projecte, el senyor xxx, en el seu
escrit de data 23/06/2016, amb arguments tècnics que demostren
que no és cert el que diu GARCIA RIERA i que l'obra es pot
executar d'acord amb les especificacions del Projecte legalment
aprovat.
Tal i com diu el director de l'obra en el seu escrit, el contractista va
presentar la seva oferta per a participar en la licitació del contracte, la
qual cosa, d'acord amb l'article 145 del TRLCSP, suposa l'acceptació

incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de clàusules
o condicions, sense cap excepció o reserva. A més, tal i com diu el
director de l'obra, "el pressupost (del Projecte) està detallat capítol per
capítol, i partida per partida fins el més petit detall , el que permet un
exhaustiu estudi previ a la licitació per part de l'empresa.
També hem de recordar que l’execució del contracte es realitza a
risc i ventura del contractista, tal i com es recull a l’article 215 del
TRLCSP i en la Cláusula dinovena del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquest contracte.
Per tot l'exposat, i amb fonament a l'informe del director de l'obra i
redactor del projecte de data 23/03/2016, el senyor xxx, no s'accepta
l'al·legació de GARCIA RIERA, SL, de què a l'obra li cal un 22%
més de dotació pressupostària per a executar el Projecte en els
termes previstos.
En segon lloc, GARCIA RIERA també argumenta un suposat "interès
públic en la resolució convencional del contracte" donat que, segons
ells, "la continuació de les obres suposaria una major despesa per
l'Administració".No s’accepta tampoc aquesta argumentació.
La raó de ser dels contractes administratius és l'interès públic que
persegueixen, i que es detalla en l'objecte del contracte. La despesa
total de l'execució del contracte està aprovada en l'acord d'adjudicació
del contracte, i es correspon a l'oferta del contractista, el qual va
presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa en aquest
procediment. A més, segons l'informe del redactor del Projecte i director
de les obres de data 23/03/2016, aquestes es poden executar d'acord
amb les especificacions del Projecte aprovat.
Per tot l’exposat, es va acordar no acceptar la resolució per mutu acord
del contracte de les obres del Projecte de la instal·lació d’un
muntacàrregues exterior a la Tàrraco Arena Plaça (TAP), comunicada
per GARCIA RIERA, SL.
2. L’acord de Junta de Govern de data 22/04/2016 també va aprovar
iniciar el procediment per a la resolució del contracte de referència per
incompliment culpable del contractista amb confiscació de la garantia
definitiva.
Efectivament, la garantia definitiva del contracte és un mitjà d'assegurar
l'interès públic perseguit pel contracte. L'article 100 del TRLCSP diu que
la garantia respon, entre d'altres, de l'execució correcta de les
prestacions previstes en el contracte, dels danys i perjudicis ocasionats
a la mateixa administració amb motiu de l'execució del contracte pel
seu incompliment, i de la confiscació que es pot decretar en els casos
de resolució del contracte, d'acord amb el que estigui establert en el
mateix o en aquesta Llei.

Segons xxx, la confiscació de la garantia és una figura que opera al
marge de la existència o no de danys i perjudicis, i constitueix una
forma d'indemnització de caràcter mínim i quantia objectivada. En
opinió d'aquest autor, si hi ha incompliment culpable del
contractista que provoca l'extinció anticipada del contracte,
procedeix confiscar la garantia definitiva, independentment de
l'import dels danys i perjudicis que aquest incompliment hagi ocasionat.
Igualment, el dictamen 149/2011, de 30 de juny, de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, diu, literalment,
que "respecte la confiscació de la garantia la Comissió considera
que procedeix donat el caràcter culpable de l'incompliment".
De la mateixa manera es pronuncia diversa jurisprudència, per
exemple, la sentència de la Audiència Nacional de 28/11/2012
(recurs 554/2010), la qual diu literalment que "la incautació de la
garantia al contractista només pot acordar-se per l'òrgan de
contractació en el cas de resolució del contracte exclusivament en
el cas d'incompliment culpable del contractista".
La mateixa Audiència, en sentència 20/12/2012 (recurs 51/2011),
desvincula la confiscació de la garantia de la acreditació dels
danys i perjudicis en indicar que "era la conducta del contractista la
que estava impulsant la resolució, entesa com a incompliment
culpable i, en conseqüència, en aquests casos hauria de ser-li
confiscada la garantia, sens perjudici de què l'Administració no
hagi acordat la liquidació de danys i perjudicis complementaris.”
També el Tribunal superior de justícia de Extremadura, en sentència de
6/10/2011 (recurs 1999/2008) considera que "és incontestable que la
confiscació (de la garantia) constitueix un efecte derivat de
l'incompliment culpable del contractista".
D'acord amb aquesta línia doctrinal i jurisprudencial, l'incompliment
culpable del contractista té com a primera conseqüència la
confiscació de la garantia, independentment de la indemnització
dels danys i perjudicis que s'escaiguin.
3. La Junta de Govern de data 22/04/2016 també va acordar donar
audiència al contractista i a l’entitat avalista o asseguradora per a què
formularan les al·legacions que estimessin oportunes.
Al respecte, tal i com diu el fet núm. 11 d’aquesta resolució, no consta
que l’empresa GARCIA RIERA, SL, ni l’entitat BANC SABADELL
hagin presentat cap escrit d’al·legacions en relació a l’acord de
Junta de Govern de data 22/04/2016 entre les dates 27/04/2016 i
18/05/2016.
Per tant, no s’ha formulat oposició a la no acceptació de la
resolució per mutu acord ni a l’inici de l’expedient de resolució del

contracte per incompliment culpable del contractista, amb
confiscació de la garantia definitiva, ni per part del contractista ni
de l’entitat avaladora dins del tràmit d’audiència pública de forma
prèvia a la resolució definitiva. Per aquest motiu, no resulta preceptiu
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de forma prèvia a la
resolució definitiva del contracte.
D’acord amb l’article 109 del RGLCAP, que regula el procediment per la
resolució de contracte, s’incorpora a l’expedient l’informe legal preceptiu
de la Secretaria general, i també l’informe favorable a l’expedient emès
per la Intervenció general.
4. L’informe de data 13/05/2016 del director de l’obra i redactor del
Projecte, i del responsable del contracte, en relació als possibles danys
i perjudicis que la resolució del contracte pugui ocasionar a la Diputació,
diu que “no es preveuen altres perjudicis, llevat dels tràmits tècnics
que comporta una adaptació de la part del projecte que resta per
executar i els tràmits administratius d’una nova licitació, i el
consegüent retard de les obres”, els quals resten pendents de
valorar, juntament amb d’altres que s’hagin pogut produir.
La valoració s'ha de portar a terme seguint les especificacions de
l'article 113 del RGLCAP, donant tràmit d'audiència al contractista.
5. L'acord de resolució del contracte, segons l'article 239 del TRLCSP,
dóna lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres
realitzades d'acord amb el projecte, per fixar els saldos pertinents a
favor o en contra del contractista. A aquest acte es citarà al contractista.
CONCLUSIONS
1. L’incompliment de l’obligació essencial d’executar el contracte,
d’acord amb l’article 223 del TRLCSP, comporta la resolució per
incompliment culpable de GARCIA RIERA, SL, i la confiscació de la
garantia definitiva dipositada, d'acord amb el que estableixen els
articles 100 i 223 del TRLCSP.
Per tal de resoldre definitivament el contracte, la Diputació ha tramitat el
procediment previst en els articles 211 del TRLCSP i 109 del RGLCAP,
amb audiència prèvia al contractista i a l’avalador, els quals no han
presentat al·legacions dins del tràmit d’audiència.
S’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de la Secretaria
general i de la Intervenció general, de forma prèvia a la resolució.
L'acord de resolució del contracte, segons l'article 239 del TRLCSP,
dóna lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres
realitzades d'acord amb el projecte, per fixar els saldos pertinents a
favor o en contra del contractista. A aquest acte es citarà al contractista.

D’acord amb l’informe del director de l’obra i del responsable del
contracte de data 13/05/2016, la resolució del contracte no comporta
danys i perjudicis relacionats amb l’execució de l’obra, llevat dels
tràmits tècnics que suposa una adaptació de la part del projecte que
resta per executar i els tràmits administratius d’una nova licitació, amb
el consegüent retard de les obres.
La Diputació valorarà i quantificarà econòmicament els possibles danys
causats, amb audiència prèvia al contractista, segons el procediment
establert en l’article 113 del RGLCAP.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 100, 215, 223, 224.1 i 4, 225, 239 i 211 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic, i els articles 109 i 113 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
2. Doctrina autoritzada del Dictamen núm. 149/2011, de 30 de juny, de
la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, i de
l’autor xxx.
3. Jurisprudència de l'Audiència Nacional (sentències de dates
28/11/2012 i 20/12/2012) i del TSJ d'Extremadura de data 6/10/2011.
4. La competència per resoldre aquest contracte 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. Resoldre el contracte de les obres de construcció d’un
muntacàrregues exterior a la Tarraco Arena Plaça (TAP), adjudicat a
l'empresa GARCIA RIERA, SL, per un total de 96.718,08 euros, IVA
inclòs, per incompliment culpable del contractista, i confiscar la garantia
definitiva dipositada pel contractista per import de 3.996,62 euros, pels
motius exposats en les consideracions jurídiques d'aquest acord.
Segon. Iniciar els tràmits per efectuar la comprovació, mesurament i
liquidació de les obres realitzades d'acord amb el projecte, per fixar els
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. A aquest acte es
citarà al contractista.
Tercer. Iniciar el procediment per a valorar i quantificar econòmicament
els danys i perjudicis que la resolució del contracte hagi pogut ocasionat
a la Diputació no relacionats amb l’execució de l’obra, amb audiència
prèvia al contractista.

Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa GARCIA RIERA SL, a
l'entitat avalista BANC SABADELL, i traslladar-la al Serveis Interns i a la
Unitat de Patrimoni 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 publicació de la resolució al Perfil de
contractant o de què es rebi la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició davant
del president de la Diputació, en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la publicació de la resolució al Perfil de
contractant o de que es rebi la notificació.

PUNT 16.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS
SERVIDORS PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 26 de setembre de 2014,
es va adjudicar el contracte de l’adquisició de dos servidors per al
servei de base de dades de la Diputació de Tarragona a l’empresa
ESSI PROJECTS, SA (NIF A61274072), per un import de 37.158,15
euros (IVA Inclòs)
2. L'empresa ESSI PROJECTS, SA, adjudicatària del contracte
esmentat, va constituir el dia 15 de setembre de 2014 la garantia
definitiva per un import de 1.535,46 euros, per a respondre de
l'esmentat subministrament. Aquest contracte es va formalitzar el dia 17
d'octubre de 2014.
3. En data 2 de març de 2015, es va signar l'Acta de recepció de
l’esmentat subministrament pels representats de la Diputació i
l'empresa adjudicatària del contracte.
4. El cap de secció de Sistemes de l’Àrea de Coneixement i Qualitat,
responsable del contracte, en data 15 d’abril de 2016, informa que no hi
ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia definitiva esmentada.
5. En data 20 de juny de 2016, la Intervenció General informa
favorablement l’expedient de devolució de la garantia definitiva de
referència, condicionat a que l’adjudicatari aporti la prèvia acreditació
davant de la Tresoreria de la Diputació, d’estar al corrent del

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, per la qual cosa
es pot seguir amb la tramitació normal de l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties
dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut
el termini de garantia sense objeccions per part de l’Administració,
queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa ESSI PROJECTS, SA (NIF A61274072) la
garantia definitiva del contracte d’adquisició de dos servidors per al
servei de base de dades de la Diputació de Tarragona, per un import de
MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS (1.535,46 euros), constituïda segons Carta de Pagament
núm. 2014000283, del dia 15 de setembre de 2014.
Segon. En compliment del que disposa la clàusula 16a 3a del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
condicionar la devolució de la garantia definitiva esmentada a què
l'adjudicatari del contracte acrediti, davant de la Tresoreria general
d'aquesta Diputació, la documentació justificativa d'estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i
a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de Recursos:
-

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

-

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

PUNT 17.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS
DESTINATS A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOT 1: TARRAGONÈS – BAIX
PENEDÈS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de data 25 de gener de 2013, es va
adjudicar el contracte del subministrament d’àrids destinats a les obres
de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (Lot 1:
Tarragonès – Baix Penedès) a l’empresa Canteras la Ponderosa, SA
(NIF A43028588), per un import màxim de 153.813,55 euros (IVA
Inclòs), pels preus unitaris ofertats.
2. L'empresa va constituir el dia 21 de desembre de 2012 la garantia
definitiva per un import de 6.355,93 euros, per a respondre d’aquest
subministrament. Aquest contracte es va formalitzar el dia 19 de febrer
de 2013.
3. En data 19 de maig de 2016, amb data de registre núm. 1-2016016694-1 de data 23 de maig de 2016, l’empresa Canteras la
Ponderosa, SA va demanar que es procedeixi a la devolució de
garantia definitiva.
4. El director de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, com a
responsable del contracte, en data 14 de juny de 2016, va informar
favorablement la devolució de la garantia dipositada.
5. En data 27 de juny de 2016, la Intervenció General informa
favorablement l’expedient de devolució de la garantia definitiva de
referència, condicionat a que l’adjudicatari aporti la prèvia acreditació
davant de la Tresoreria de la Diputació, d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, per la qual cosa
es pot seguir amb la tramitació normal de l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties
dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut
el termini de garantia sense objeccions per part de l’Administració,
queda extingida la responsabilitat del contractista.

3. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa CANTERAS LA PONDEROSA, SA, (NIF
A43028588) la garantia definitiva del contracte del subministrament
d’àrids destinats a les obres de conservació de carreteres de la
Diputació de Tarragona (Lot 1- Tarragonès – Baix Penedès), per un
import de SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS (6.355,93 euros), constituïda segons
Carta de Pagament núm. 2012000135, del dia 21 de desembre de
2012.
Segon. En compliment del que disposa la clàusula 16.3 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
condicionar la devolució de la garantia definitiva esmentada a què
l'adjudicatari del contracte acrediti, davant de la Tresoreria general
d'aquesta Diputació, la documentació justificativa d'estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i
a l'Àrea del Servei d’Assistència al Territori.
Règim de Recursos:
-

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

-

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

PUNT 18.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS
DESTINATS A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOT 2: ALT CAMP – CONCA
DE BARBERÀ).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de data 25 de gener de 2013, es va
adjudicar el contracte del subministrament d’àrids destinats a les obres

de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (Lot 2: Alt
Camp – Conca de Barberà) a l’empresa Canteras la Ponderosa, SA
(NIF A43028588), per un import màxim de 153.813,55 euros (IVA
Inclòs), pels preus unitaris ofertats.
2. L'empresa va constituir el dia 28 de gener de 2013 la garantia
definitiva per un import de 6.355,93 euros, per a respondre d’aquest
subministrament. Aquest contracte es va formalitzar el dia 5 de març de
2013.
3. En data 19 de maig de 2016, amb data de registre núm. 1-2016016693-1 de data 23 de maig de 2016, l’empresa Canteras la
Ponderosa, SA demana que es procedeixi a la devolució de garantia
definitiva.
4. El director de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, com a
responsable del contracte, en data 14 de juny de 2016, va informar
favorablement la devolució de la garantia dipositada.
5. En data 27 de juny de 2016, la Intervenció General informa
favorablement l’expedient de devolució de la garantia definitiva de
referència, condicionat a que l’adjudicatari aporti la prèvia acreditació
davant de la Tresoreria de la Diputació, d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, per la qual cosa
es pot seguir amb la tramitació normal de l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties
dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut
el termini de garantia sense objeccions per part de l’Administració,
queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa CANTERAS LA PONDEROSA, SA, (NIF
A43028588) la garantia definitiva del contracte del subministrament
d’àrids destinats a les obres de conservació de carreteres de la
Diputació de Tarragona (Lot 2: Alt Camp – Conca de Barberà), per un
import de SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS (6.355,93 euros), constituïda segons
Carta de Pagament núm. 2013000009, del dia 28 de gener de 2013.
Segon. En compliment del que disposa la clàusula 16.3 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
condicionar la devolució de la garantia definitiva esmentada a què
l'adjudicatari del contracte acrediti, davant de la Tresoreria general
d'aquesta Diputació, la documentació justificativa d'estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i
a l'Àrea del Servei d’Assistència al Territori.
Règim de Recursos:
-

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

-

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

PUNT 19.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS
DESTINATS A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOT 5: BAIX EBRE MONTSIÀ).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de data 25 de gener de 2013, es va
adjudicar el contracte del subministrament d’àrids destinats a les obres
de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (Lot 5: Baix
Ebre – Montsià) a l’empresa Regimovi, SL (NIF B43454933), per un
import màxim de 153.813,55 euros (IVA Inclòs), pels preus unitaris
ofertats.
2. L'empresa va constituir el dia 20 de desembre de 2012 la garantia
definitiva per un import de 6.355,93 euros, per a respondre d’aquest
subministrament. Aquest contracte es va formalitzar el dia 19 de febrer
de 2013.
3. El director de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, com a
responsable del contracte, en data 14 de juny de 2016, va informar
favorablement la devolució de la garantia dipositada.

4. En data 27 de juny de 2016, la Intervenció General informa
favorablement l’expedient de devolució de la garantia definitiva de
referència, condicionat a que l’adjudicatari aporti la prèvia acreditació
davant de la Tresoreria de la Diputació, d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, per la qual cosa
es pot seguir amb la tramitació normal de l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties
dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut
el termini de garantia sense objeccions per part de l’Administració,
queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa REGIMOVI, SL, (NIF B43454933) la
garantia definitiva del contracte del subministrament d’àrids destinats a
les obres de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona
(Lot 5: Baix Ebre – Montsià), per un import de SIS MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
(6.355,93 euros), constituïda segons Carta de Pagament núm.
2012000134, del dia 20 de desembre de 2012.
Segon. En compliment del que disposa la clàusula 16.3 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
condicionar la devolució de la garantia definitiva esmentada a què
l'adjudicatari del contracte acrediti, davant de la Tresoreria general
d'aquesta Diputació, la documentació justificativa d'estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i
a l'Àrea del Servei d’Assistència al Territori.
Règim de Recursos:

-

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

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI-SAT
PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PINTAT
DELS ESPAIS INTERIORS DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE
REUS, AMB UN PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE
37.058,95 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Amb data 15 de juny de 2016 s'ha rebut un escrit del Departament
de Serveis Generals de Règim Intern junt al qual trameten el
Projecte de pintat dels espais interiors del Conservatori de Música
de Reus, amb un pressupost d'execució per contracta de 37.058,95
euros, per tal que es sol·liciti la corresponent llicència municipal per
poder efectuar les obres. Aquest projecte ha estat redactat per la
Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona.
2. Segons consta en la Memòria del projecte la seva finalitat és
renovar el revestiment d'acabat amb pintura en els paraments portes
i baranes interiors del centre. Així doncs es preveu revestir els
paraments amb les següents pintures (amb dues capes d'acabat):
-

-

Paraments horitzontals i verticals de guix amb pintura plàstica
amb acabat llis rentable, amb el previ repàs de forats (color blanc
a les aules, escales, passadissos, lavabos i despatxos, color
NCS S-1510-Y40R al es parets d'entrada).
Barana amb esmalt de poliuretà (color blau NCS S-4050 R80B).
Portes d'aules vidrieres i d'accés a l'auditori amb esmalt sintètic
(color blau NCS S-4050 R80B) .
Portes d'ascensor i aplacat de fusta a l'esmalt sintètic (color blau
NCS S-4050 R80B)
Pilars d'acer d'un sol perfil a l'esmalt sintètic (color blau NCS S4050 R80B).

3. Aquest projecte disposa del corresponent informe de supervisió de
caràcter favorable de data 22 de juny de 2016.
4. El projecte preveu executar les obres durant el període de vacances
escolars de l'estiu, per la data que som actualment, és procedent
efectuar la seva aprovació en la propera Junta de Govern.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(arts. 34.1.l, 34.2 i 35.2.b pel que fa a la competència per a
l’aprovació i la seva delegació i en concordança, el Decret de la
Presidència de la Diputació, de data 16 de juliol de 2015).
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques i altres disposicions concordants.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Projecte de pintat dels espais interiors del
Conservatori de Música de Reus, amb un pressupost d'execució per
contracta de 37.058,95 euros.
Segon.-. Autoritzar i disposar la despesa de 102,06 euros en concepte
de Taxa per serveis urbanístics i de 707,77 euros en concepte d’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres amb càrrec a la partida
3070/920/22502-01 del pressupost de 2016, per tal de tenir reservat el
crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la
liquidació d’aquest impost de la llicència municipal d'obra.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA
DE SUBSTITUCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE BARRES D'IL·LUMINACIÓ
MOTORITZADES PER A L'AUDITORI DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTA DE 45.090.04 EUROS
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Amb data 16 de juny de 2016 s'ha rebut del Departament de Serveis
Generals de Règim Intern la Memòria valorada de substitució i
instal·lació de barres d'il·luminació motoritzades per a l'Auditori de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost d'execució per

contracta de 45.090,04 euros, per tal que es sol·liciti la corresponent
llicència municipal. Aquesta memòria valorada ha estat redactada
per la unitat d'Oficina Tècnica de Serveis Interns de la Diputació de
Tarragona.
2. Segons consta en la Memòria la seva finalitat és detallar el
subministrament i muntatge de barres mecanitzades per als focus
de la caixa escènica de l'Auditori de la Diputació, ubicat a l'edifici
Síntesi , al carrer de Pere Martell núm. 2 de Tarragona. Actualment
les barres d'il·luminació són fixes al sostre, ubicades a una alçada
superior a 4,5 metres. A causa d'aquesta alçada i del pati de
butaques és dificultós ubicar els mitjans auxiliars per poder fer els
treballs amb seguretat. La motorització de les barres ha de permetre
abaixar-les a nivell de terra i fer els treballs amb total seguretat. Els
treballs consistiran a desmuntar i retirar 3 barres fixes d'il·luminació,
mecanitzar el fals sostre existent per instal·lar la nova estructura
metàl·lica a subministrar que ha de servir per ancorar els suports
dels 6 nous motors a instal·lar, subministrament de 3 trams
d'estructura metàl·lica (TRUSS), 2 unitats de 5 metres de longitud i
una de 6 metres, cadascun equipat amb 2 motors elèctrics tipus
cadena per a càrregues de 250 Kg amb doble fre, un controlador
digital fins a 6 motors amb dispositiu d'aturada d'emergència,
instal·lació elèctrica mitjançant un nou subquadre elèctric amb tots
els equips de protecció i maniobra necessaris per a 3 sortides
trifàsiques 400V i 50Hz i adequació dels circuits d'il·luminació
existents a la nova distribució .
3. Segons consta en l'informe emès per l'enginyer tècnic industrial de
data 15 de juny de 2016, les esmentades obres no afecten
l'estabilitat, la seguretat o l'estanquitat de l'obra.
4. Es preveu executar les obres durant el període d'estiu, per la data
que som actualment i per tal de poder sol·licitar la corresponent
llicència municipal al més aviat possible, és procedent efectuar la
seva aprovació, si s'escau, en la propera Junta de Govern.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(arts. 34.1.l, 34.2 i 35.2.b pel que fa a la competència per a
l’aprovació i la seva delegació i en concordança, el Decret de la
Presidència de la Diputació, de data 16 de juliol de 2015).
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques i altres disposicions concordants.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la Memòria valorada de substitució i instal·lació de
barres d'il·luminació motoritzades per a l'Auditori de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost d'execució per contracta de 45.090,04
euros.
Segon.-. Autoritzar i disposar la despesa de 407,09 euros en concepte
de Taxa per serveis urbanístics i de 961,36 euros en concepte d’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres amb càrrec a la partida
3070/920/22502-01 del pressupost de 2016, per tal de tenir reservat el
crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la
liquidació d’aquest impost de la llicència municipal d'obra.
Règim de recursos:
-

-

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

INTERVENCIÓ
PUNT 22.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal
d’aprovar les factures i els justificants de 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 504.433,99 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència
Núm. 01435
Núm. 01469
Núm. 01458
Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 01404
Núm. 01452
Núm. 01463
Núm. 01407
Serveis Interns
Núm. 01381
Núm. 01379
Núm. 01383
Núm. 01382
Núm. 01431
Núm. 01432
Núm. 01433
Núm. 01424
Núm. 01437
Núm. 01444

39.764,91 €
6.048,49 €
27.375,09 €
6.341,33 €
7.131,13 €
4.233,48 €
551,29 €
821,76 €
1.524,60 €
136.210,68 €
6.061,24 €
24.626,16 €
39.551,98 €
12.937,76 €
5.272,37 €
26.764,08 €
4.875,07 €
2.826,29 €
1.028,75 €
12.266,98 €

Recursos Humans-PAO
Núm. 01396
Núm. 01443

27.008,04 €
558,05 €
26.449,99 €

SAM
Núm. 01391
Núm. 01405
Núm. 01419
Núm. 01438
Núm. 01450

7.519,89 €
2.565,00 €
2.353,45 €
350,90 €
1.188,00 €
1.062,54 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01384
Núm. 01413

60.270,80 €
37.663,10 €
22.607,70 €

SAC
Núm. 01397
Núm. 01401
Núm. 01406
Núm. 01409
Núm. 01429
Núm. 01428
Núm. 01439
Núm. 01448
Núm. 01461
Núm. 01462
Núm. 01464
Núm. 01482

63.256,85 €
10.347,71 €
1.923,10 €
15.361,82 €
441,59 €
1.004,30 €
2.265,44 €
9.094,92 €
1.950,92 €
5.297,88 €
10.354,58 €
3.264,58 €
1.950,01 €
163.271,69 €
44.076,60 €
2.003,17 €
12.721,52 €
101.021,74 €
3.448,66 €

SAT
Núm. 01386
Núm. 01387
Núm. 01436
Núm. 01456
Núm. 01457

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total de 22,80 €, ja
que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
22,80 €
22,80 €

Serveis Interns
Núm. 01454

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

PUNT
23.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, essent l'import
total de 3.851,89 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ.................................................................... 3.851,89 €

Núm. 01408 (SAT- Conservació)......................................
Núm. 01422 (EAD de Reus)..............................................
Núm. 01425 (Escola Taller de Valls).................................
Núm. 01434 (Serveis Generals).........................................
Núm. 01441 (RH i PAO).....................................................
Núm. 01460 (Protocol).......................................................

852,03 €
109,08 €
161,39 €
209,21 €
1.364,58 €
1.155,60 €

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

PUNT
24.PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
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.

Rel.
Aprov.

Import

SAM

01449

1.897,50 €

15/2016 – 19/05/2016
xxx

Esmorzar assistents Jornada
“Nou repte per als governs
locals.
L’administració
electrònica.”

Formació

12/2016 – 22/04/2016
Informe amb relació a si les
ESTUDI
entitats locals poden establir un
CONSULTORIA règim
RH i PAO
de
compensacions
SECTOR PÚBLIC econòmiques
per
raó
Gestió de
d’assistències
als
òrgans
Recursos Humans
B64563075
col·legiats.

M1600811 – 19/05/2016
FUNDACIÓ
UNIVERSITAT
Activitat de formació per a
ROVIRA I VIRGILI
emprenedors. “Captació de
clients a través del màrqueting
G43581321
digital”

4.235,00 €

01442

Polítiques Actives
d’Ocupació
1.560,00 €

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.
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:

Tercer

Núm. fra.- data
Concepte

Àrea / dept.

Rel.
Aprov.

Import

SAM

01449

1.897,50 €

15/2016 – 19/05/2016
xxx

Esmorzar assistents Jornada
“Nou repte per als governs
locals.
L’administració
electrònica.”

Formació

12/2016 – 22/04/2016
RH i PAO
Informe amb relació a si les
ESTUDI
Gestió de
CONSULTORIA entitats locals poden establir un
de
compensacions Recursos Humans
SECTOR PÚBLIC règim
econòmiques
per
raó
B64563075
d’assistències
als
òrgans
col·legiats.
Polítiques Actives
d’Ocupació
FUNDACIÓ
UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

4.235,00 €

01442

1.560,00 €
M1600811 – 19/05/2016

ROVIRA I VIRGILI Activitat de formació per a
emprenedors. “Captació de
G43581321
clients a través del màrqueting
digital”

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

PUNT 25.- 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 611.532,46 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal ................................ 586.244,02 euros
Núm. 1410 (PAM) .......................................................... 79.613,73 euros
Núm. 1411 (PAM) ........................................................ 162.323,48 euros
Núm. 1453 (PAM) ........................................................ 23.103,91 euros
Núm. 1474 .................................................................... 49.122,50 euros
Núm. 1493 (PAM) ........................................................ 40.652,74 euros
Núm. 1492 (PAM) ........................................................ 43.787,85 euros
Núm. 1490 (PEIM) ........................................................ 24.724,00 euros
Núm. 1491(PEIM).......................................................... 13.183,78 euros
Núm. 1497 (PAM) ........................................................ 136.318,52 euros
Núm. 1505 (PEIS) ........................................................ 13.413,51 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà .............................. 25.288,44 euros
Núm. 1423 ..................................................................
4.830,00 euros
Núm. 1455 ................................................................... 16.955,53 euros
Núm. 1475 ..................................................................
1.059,91 euros
Núm. 1476 ..................................................................
2.443,00 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 26 .- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments d'AITC,
Coneixement i Qualitat, Recursos Humans i Polítiques Actives
d'Ocupació i del Servei de Cultura, respecte la documentació
presentada per les entitats que es relacionen a continuació, per justificar
les subvencions concedides en els convenis aprovats pels acords que
així mateix s'indiquen, que compleixen els extrems assenyalats a les
bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb l'Ajuntament de Cabacés
Quantitat concedida: 50.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19-12-2014
Objecte de la subvenció: Reforma de la piscina municipal
2. Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili
Quantitat concedida: 35.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/02/2015
Objecte de la subvenció: Càtedra Universitat Empresa 2015 Projecte
2015/08
3. Conveni amb l'Institut Compte de Rius
Quantitat concedida: 33.600,00 euros
Acord Junta Govern: 23/10/2015
Objecte de la subvenció: Pla d'Ocupació Manteniment d'efificis i
instal·lacions
4. Conveni amb l'Ajuntament de Valls
Quantitat concedida: 1.225.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/12/2014
Objecte de la subvenció:Conveni Museu Casteller
5. Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili
Quantitat concedida: 20.000,00 euros
Acord Junta Govern: 05/06/2015
Objecte de la subvenció: Càtedra Economia Local i Regional 2015
6. Conveni amb la Fundació Cecot Innovació
Quantitat concedida: 20.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/12/2014
Objecte de la subvenció: Implantació de la Reempresa a la demarcació
de Tarragona
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: Ajuntament de Cabacés
Quantitat a lliurar: 17.712,15 euros
Aplicació pressupostària: 2016/1010/337/76229/02
2. Nom entitat: Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 35.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016/9000/462/45101/02
3. Nom entitat: Institut Compte de Rius
Quantitat a lliurar: 8.400,00 euros
(1r. trimestre)
Quantitat a lliurar: 8.400,00 euros
(2n. trimestre)
Aplicació pressupostària: 2016/8040/241/45000/02
4. Nom entitat: Ajuntament de Valls
Quantitat a lliurar: 88.833,02 euros
Aplicació pressupostària: 2016/2010/333/76203/02
5. Nom entitat: Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016/9000/326/45100/02
6. Nom entitat: Fundació Cecot Innovació
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016/8010/241/48905/02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunte, amb un total de 198.345,17 euros.
SAM - AITC ................................................................ 17.712,15 euros
Núm. 1501 ................................................................ 17.712,15 euros
CiQ ............................................................................. 55.000,00 euros
Núm. 1426 .............................................................. 20.000,00 euros
Núm. 1498 .............................................................. 35.000,00 euros
RHiPAO ...................................................................... 36.800,00 euros
Núm. 1417 ................................................................. 20.000,00 euros
Núm. 1465 ................................................................
8.400,00 euros
Núm. 1466 ...............................................................
8.400,00 euros
Cultura.......................................................................
Núm. 1427 ..............................................................

88.833,02 euros
88.833,02 euros

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

PUNT 27.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES DOMICILIADES DEL MES DE MAIG.
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis
durant el mes de maig 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, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent, éssent l'import
total de 399.842,97 Euros segons el detall següent:
Relacions Corporació....................................................
Núm. 01430 ....................................................................
Núm. 01509....................................................................

391.181,86 €
390.359,06 €
822,80 €

Relació Patronat de Turisme .......................................
Núm. 00187 ...................................................................
Núm. 00189 ...................................................................

8.661,11 €
8.451,11 €
210,00 €

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

PUNT 28.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L'APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL COMITÈ INTERCENTRES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT ALS CINC
PRIMERS MESOS DE L’EXERCICI 2016
I LLIURAMENT DE
L’APORTACIÓ CORRESPONENT A L LA RESTA DE L’EXERCICI
2016.
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern de 08.04.2016 va ser aprovada i
lliurada l’aportació per al funcionament del Comitè Intercentres de la
Diputació de Tarragona corresponent als cinc primers mesos de
l’exercici 2016, per un import de 420,00 €, amb la consideració
d’aportació amb justificació diferida.
2 El Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona presenta els
justificants corresponents per import de 421,86 € a compte de
l’aportació dels cinc primers mesos de l’any 2016.
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 a al lliurament d’una nova aportació.
3. D’acord amb la base 30 de les Bases d’Execució del Pressupost en
què es regula l’aportació pel funcionament dels òrgans de representació
de personal de la Diputació de Tarragona, l’assignació pressupostària
de la bestreta anual serà de 1.000,00 euros. Aquest import es lliurarà
un cop justificada la bestreta de l’exercici anterior.
L’assignació pressupostària de la bestreta proporcional als mesos de
juny a desembre de l’any 2016 serà de 580,00 €.
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 pel Comitè Intercentres de la
Diputació de Tarragona, a compte de l’aportació corresponent als cinc
primers mesos de l’any 2016, per import de 421,86 €.
2. Lliurar al Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona la
quantitat de 580,00 € en concepte d’aportació amb justificació diferida
corresponent als mesos de juny a desembre de l’exercici 2016, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/6020/920/48900.
3. Comunicar aquest acord al Comitè Intercentres de la Diputació de
Tarragona i Tresoreria.

29.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D'HISENDA I ECONOMIA
PUNT 29.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL LLIURAMENT DE
L’APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL GRUP POLÍTIC
CIUTADANS DE L'ANY 2016.
Per acord de la Junta de Govern de 02.10.2015 va ser aprovat el
lliurament de l’aportació pel funcionament del grup polític C’S per un
import total de 3.900,00€ en concepte d’aportació amb justificació
diferida, segon semestre exercici 2015.

Per motius de manca de documentació per part del Grup C’S per tal de
poder tramitar el lliurament, no es va poder lliurar la bestreta del segon
semestre de 2015.
La quantia de la bestreta del segon semestre de 2015 que no s’ha
justificat, restarà en situació de crèdit disponible i podrà fer-se efectiu
dins la legislatura 2015-2019, si prèviament s'ha executat i justificat
íntegrament l'aportació ordinària de l'exercici actual i de conformitat
amb l’article 9 de les Normes Reguladores de l’aportació pel
funcionament dels Grups Polítics de la Diputació de Tarragona.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament
dels Grups Polítics de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de
28.07.2015, l’aportació pel funcionament dels grups polítics de la
Diputació de Tarragona consta d’un component fix per grup i per mes i
d’un component variable per diputat i per mes. L’import del component
fix per grup i mes és de 350,00€ i l’import del component variable per
diputat i mes és de 300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació pel funcionament que
correspon al Grup C’S, per a l’any 2016, és de 7.800,00€ de conformitat
amb el nombre de diputats derivat dels resultats electorals de les
eleccions locals de 24 de maig de 2015 que els hi ha atorgat 1 diputat.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 0000-912-48900 per atendre
aquesta despesa,
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Donar compte de la gestió de l’aportació del segon semestre de
l’any 2015 de conformitat amb el següent detall:
•
•
•
•
•

Aportació lliurada 2n. Semestre 2015:
3.900,00€
Aportació lliurada:
0,00€
Aportació justificada:
0,00€
Pendent de justificar:
0,00€
Crèdit disponible acumulat a la legislatura 2015-2019,
segons l’article 9 de les Normes Reguladores de
l’aportació pel funcionament dels Grups Polítics
de la Diputació de Tarragona
3.900,00€

2.- Lliurar l'import de 7.800,00€ al grup polític C’S en concepte
d’aportació per l’exercici 2016, que haurà d'estar acreditat amb els
justificants i pagaments originats dins el propi exercici del 2016, d'acord
al càlcul següent:
•
•

Número Diputats: 1
Component fix:
o 350€/mes/grup x 12 mesos =

4.200€/any

•

Component variable:
o 300€/mes/diputat x 1 diputat x 12 mesos =
TOTAL:

3.600€/any
7.800€/any

3.- Comunicar aquest acord al Grup C’S.
No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les
onze del matí, jo la secretària dono fe.

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

