A la ciutat de Tarragona, a 3 de juny de 2016
Essent dos quarts d’onze del matí, excusada la assistència dels
membres que mes avall es relacionen, queden reunits en segona
convocatòria amb el quorum establert a l'article 113.c) del RD
2568/1986, al Saló de Comissions "Julio Antonio" d’aquesta
Diputació els membres de la Junta de Govern, sota la Presidència
del Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern per absència de l’Il·lm. Sr.
Josep Poblet Tous President de la Corporació, i amb l’assistència
dels següents Srs. Diputats:

Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra

Excusa la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset
Domènech, l'Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed, Il·ltre. Sr. Joan Josep
Malràs Pascual i l'Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora.
Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General
de la Diputació.
Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis
Econòmics per absència del Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor
de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre -2015-002266
i per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta
de Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells
per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra
cosa.
SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DEL DIA 27 DE MAIG DE 2016.

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 27 de
maig de 2016.

PUNT 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ I LLIURAMENT DE LA
QUOTA ANUAL DE SOCI DE L'EXERCICI 2016 A L'ASSOCIACIÓ
ARC LLATÍ.
La Diputació de Tarragona va adherir-se l'any 2002 a l'Associació
Arc Llatí, la participació a la qual comporta l'abonament de la quota
anual que l'Assemblea General fixi per als associats.
En data 17 de maig de 2016 (RE núm. 1-2016-016040-1 de
17.05.2016) ha tingut entrada el rebut de data 20 d'abril de 2016,
lliurat per l'esmentada associació, per import de 5.500 euros
corresponent a la quota ordinària com a associat de la Diputació de
Tarragona per a l'any 2016.
Per tot això i vista la disponibilitat de crèdit existent, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el rebut justificatiu presentat i lliurar a l'Associació
Arc Llatí, amb domicili social a la Rambla Catalunya, 126, de
Barcelona, la quantitat de 5.500,00 euros, en concepte de quota
ordinària d'associat de la Diputació de Tarragona, per a l'any 2016,
amb càrrec a la partida 6011 - 439 - 48900 – 01 reserva de crèdit
número 16575 del vigent pressupost de la Diputació.
Segon.- Notificar l’acord a l'Associació Arc Llatí i comunicar-lo a la
Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 3.- PROPOSTA DE PAGAMENT PARCIAL DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA
D'EBRE PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE FOMENT
CULTURAL.

FETS
1. En data 7 d'octubre de 2015 l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre va
enviar la justificació de la subvenció concedida per activitats
culturals per import de 1.006,84 euros, revisada la documentació
tramesa per aquest Ajuntament, per tal de justificar la subvenció
concedida en el seu dia, es va comprovar que de l’import total
justificat, no eren subvencionables les despeses gastronòmiques,
per tant la despesa real, va ser inferior a l’import del pressupost
presentat inicialment, el qual va servir per a quantificar l’import de la
subvenció.
Despesa justificada:
Despesa subvencionable:

7.171,34
3.423,58

2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 2015 estableixen que: “L’import de la subvenció
concedida s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que
va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas,
s’ha de mantenir el percentatge de subvenció concedida”.
3. En data 6 de novembre de 2015 per acord de la Junta de Govern
es va fer un pagament parcial de la subvenció concedida de 616.24
euros, quedant per pagar 390,60 euros
4. En data 13 de novembre de 2015, s'ha rebut escrit de l'interessat
fent constar que resta a l'espera de rebre factures corresponents a
l'actuació a justificar i sol·licita ampliació de termini per justificar la
resta de l'import a justificar per aquest motiu es proposa el
pagament parcial de la subvenció corresponent.
5. En data 30 de novembre, s'ha rebut una nova justificació per
import de 8.690,91 euros que descomptant les despeses
gastronòmiques (no subvencionables) l'import justificable és de
5.991,61 euros i restant 3.423,58 euros import que ja es va fer
constar pel pagament parcial, es justifica un import de: 2.568,03,
justificació suficient per pagar la resta de subvenció per import de
390,60 euros.
6. Per una errada material en la primera proposta de pagament es
proposa que es dones de baixa el crèdit restant per import de
390,60 euros, quan el beneficiari havia comunicat que justificaria la
resta de la subvenció
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Comptabilitzar una D per autoritzar la despesa de la
convocatòria de l'any 2015 al pressupost de l'any 2016 per import
de 390,60 euros ja que per error es va donar de baixa i no s'ha
pogut incorporar als remanents de l'any 2015
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost ordinari
que en cada cas es fa constar.
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 6.640,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.593,54 euros
Import concedit: 1.006,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Import parcial pagat: 616,24 euros
Despesa justificada: 2.568,03 euros
Últim import a pagar: 390,60 euros
Número d'operació anterior: 2015027308

Total: 390,60 euros
Tercer. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb
aquesta
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Quart. Notificar-ho al beneficiari
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona
per tal que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de
l’obligació
Règim de recursos:

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ NACIONAL D’AIGUA DE
CONSUM (SINAC) DE DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA FASE II.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El control sanitari de l’aigua de consum humà és un objectiu
prioritari de la salut pública. Les directrius europees i la legislació
nacional estan destinades a garantir que l’aigua de consum sigui
salubre i neta, eliminant o reduint la concentració que contaminants
microbiològic i fisicoquímics que puguin afectar a la salut humana.
2. Amb l’objectiu d’afavorir el
140/2003, de 7 de febrer, el
desenvolupat una aplicació
d’internet, anomenat Sistema
Consum (SINAC).

compliment de l’article 30 del RD
Ministeri de Sanitat i Consum ha
informàtica, disponible a través
d’Informació Nacional d’Aigua de

3. Els municipis són responsables del compliment d’aquesta
obligació quan són ells els qui realitzen la gestió directa de
l’abastament d’aigua, així com vigilar que ho compleixen les
empreses d’abastament que gestionen abastaments al seu territori.
4. La Diputació de Tarragona mitjançant Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori (MST) del Servei d’Assistència
Municipal (SAM) realitza assistències tècniques en aspectes
relacionats amb la gestió de l’abastament inclòs el suport als
ajuntaments als ajuntaments per tal que puguin complir les
obligacions establertes al RD 140/2003 de 7 de febrer.
5. Per acord de Junta de Govern de data 28 de febrer de 2014 es va
aprovar el model de conveni que ha de regular l’encàrrec de gestió a
la Diputació de Tarragona, per part dels Ajuntament de menys de
2.000 habitants, als quals es concedeix l’assistència tècnica per a la
implementació de les dades relatives al subministrament d’aigua
potable dins del SINAC.
6. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió
ordinària de 12 de febrer de 2016, va aprovar l’acceptació de

l’encàrrec de gestió del programa del sistema d’informació nacional
d’aigua de consum – SINAC – d’un primer grup d’ajuntaments de la
fase II. Es va publicar al BOP número 38 de la Provincia de
Tarragona en data 25 de febrer de 2016
7. Aquesta fase d’implantació de les dades no és objecte del preu
públic per part de la Diputació de Tarragona.
8. Es continua tramitant la Fase II amb un segon grup d’ajuntaments
de la fase II. ajuntaments i que a continuació relacionem. Tots ells
van sol·licitar la petició d’assistència tècnica a Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori, i van aprovar l’encàrrec de
gestió per la implantació del programa SINAC. La Diputació va
aprovar el conveni marc que regula l’esmentat encàrrec el qual es
va publicar al BOP núm. 282 de data 9 de desembre de 2014.
Relació dels ajuntaments i les dades corresponents:
Ajuntaments
Ajuntament d'Almoster
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Ajuntament de Benissanet
Ajuntament de Blancafort
Ajuntament de Caseres
Ajuntament de Conesa
Ajuntament del Milà
Ajuntament del Pinell de Brai
Ajuntament de Forès
Ajuntament de la Bisbal de Falset
Ajuntament de la Febró
Ajuntament de la Secuita
Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Ajuntament de la Vilella Alta
Ajuntament de l'Albiol
Ajuntament de les Piles
Ajuntament de Llorac
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Passanant i Belltall
Ajuntament de Poboleda
Ajuntament de Pontils
Ajuntament de Porrera
Ajuntament de Prades
Ajuntament de Puigpelat
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Rocafort de Queralt
Ajuntament de Salomó
Ajuntament de Vallfogona del Riucorb

Data de l’acord d’aprovació Òrgan d’aprovació
29/03/2016
17/02/2016
01/04/2016
29/03/2016
31/03/2016
17/03/2016
03/02/2016
30/12/2015
05/03/2016
24/02/2016

Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple

19/02/2016
18/12/2015
26/11/2015
27/11/2015
24/02/2016
15/03/2016
04/03/2016
31/03/2016
26/01/2016
28/01/2016
18/03/2016
17/12/2015
05/02/2016
05/04/2016

Decret
Ple
Junta de Govern
Junta de Govern
Junta de Govern
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Junta de Govern
Ple
Ple
Junta de Govern

10/03/2016
24/02/2016
04/02/2016
19/02/2016

Ajuntament de Vallmoll
Ajuntament de Vilanova de Prades
Ajuntament de Vila-rodona
Ajuntament de Vinebre

28/01/2016
26/02/2016
18/01/2016
22/01/2016

Ple
Ple
Ple
Ple

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 15 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú,
preveu que es pot encarregar la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic a altres òrgans o
entitats de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per
raons d’eficàcia.
2. L’article 36.b) i 36.d) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Local i l’article 92 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, atribueix competències a la Diputació de
Tarragona per a exercir funcions d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i jurídica als municipis, de la província de
Tarragona, per facilitar la gestió de les seves competències,
impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans
i al desenvolupament equilibrat del territori.
3. El conveni tipus que regula l’encàrrec de gestió va ser aprovat per
acord de la Junta de govern de data 28 de febrer de 2014 i es va
publicar en el BOP de la Diputació de Tarragona, núm. 282 de data
9 de desembre de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió dels ajuntaments següents de
la Fase II per a implantar les dades relatives a l’abastament i gestió
de l’aigua potable a domicili en el Programa del Sistema
d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC), en els termes
del conveni que regula aquest encàrrec, aprovat per acord dels
ajuntaments en les dates que es detallen:

Ajuntaments
Ajuntament d'Almoster
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Ajuntament de Benissanet
Ajuntament de Blancafort
Ajuntament de Caseres
Ajuntament de Conesa
Ajuntament del Milà
Ajuntament del Pinell de Brai
Ajuntament de Forès
Ajuntament de la Bisbal de Falset
Ajuntament de la Febró
Ajuntament de la Secuita
Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Ajuntament de la Vilella Alta
Ajuntament de l'Albiol
Ajuntament de les Piles
Ajuntament de Llorac
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Passanant i Belltall
Ajuntament de Poboleda
Ajuntament de Pontils
Ajuntament de Porrera
Ajuntament de Prades
Ajuntament de Puigpelat
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Rocafort de Queralt
Ajuntament de Salomó
Ajuntament de Vallfogona del Riucorb
Ajuntament de Vallmoll
Ajuntament de Vilanova de Prades
Ajuntament de Vila-rodona
Ajuntament de Vinebre

Data de l’acord d’aprovació Òrgan d’aprovació
29/03/2016
17/02/2016
01/04/2016
29/03/2016
31/03/2016
17/03/2016
03/02/2016
30/12/2015
05/03/2016
24/02/2016

Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple

19/02/2016
18/12/2015
26/11/2015
27/11/2015
24/02/2016
15/03/2016
04/03/2016
31/03/2016
26/01/2016
28/01/2016
18/03/2016
17/12/2015
05/02/2016
05/04/2016

Decret
Ple
Junta de Govern
Junta de Govern
Junta de Govern
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Ple
Junta de Govern
Ple
Ple
Junta de Govern
Ple
Ple
Ple
Ple

10/03/2016
24/02/2016
04/02/2016
19/02/2016
28/01/2016
26/02/2016
18/01/2016
22/01/2016

Segon.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquests convenis amb els esmentats ajuntaments.
Tercer.- Ordenar la publicació del llistat de municipis que l’han
subscrit.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, i
traslladar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.

PUNT 5.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I
PAGAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
MITJANÇANT CONVENI A LA FUNDACIÓ LLIGA PER A LA
INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DEL CÀNCER PER AL PROGRAMA
D’ACTUACIÓ 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de 24 d’abril de 2015, la Diputació
de Tarragona va aprovar el conveni que regula la subvenció
concedida a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del
Càncer (FUNCA) per import de TRENTA MIL euros (30.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1200/311/48951/02.
2. L’objecte del conveni és regular una subvenció concedida per
portar a terme activitats relacionades amb la investigació, els
sistemes d’informació, la prevenció i el control del càncer i donar
suport a la gestió de serveis relacionats amb la oncologia a les
regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre,
principalment pel que fa referència a la investigació epidemiològica i
la prevenció del càncer.
3. El 30 de març de 2016 (RE 1-2016-009244-1), la FUNCA aporta
tota la documentació justificativa de l’execució de les accions
subvencionades, que es requereix a la clàusula quarta del conveni
de referència, concretament una memòria de l’activitat
subvencionada, amb la descripció i grau d’assoliment dels objectius i
accions determinades al conveni, justificació documental de la
difusió feta i justificació econòmica.
4. En data 18 d’abril de 2016 (RE 1-2016-012475-1) la FUNCA
aporten els justificants de pagament bancaris dels TC’s. En data 28
d’abril de 2016 (RE 1-2016-013868-1) la FUNCA aporta la memòria
justificativa amb la informació complementària sol·licitada des de
Diputació. En data 4 de maig de 2016 la FUNCA aporta el justificant
de pagament de les nòmines.
5. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori ha revisat la documentació justificativa de despesa i la
memòria descriptiva de les activitats realitzades i objecte de
subvenció.
6. La FUNCA ha presentat justificació que es distribueix de la forma
següent:

Concepte
Cartes pre-impreses

Import
total
1.236,11 €

Unitats del
conveni
21.174

Imputat al conveni
(IVA inclòs)

658,51 €

Tríptics programa

1.321,32 €

15.000

1.321,32 €

Impressió cartes

239,23 €

21.174

211,74 €

Sobres

589,03 €

21.174

508,18 €

9.780,02 €

21.174

8.046,12 €

105,92 €

2 desplaçaments

34,76 €

1.269,46 €

10% import total

126,95 €

534,42 €

Material divers

448,58 €

Enviament cartes
Dietes desplaçaments
reunions coordinació
Contracte
manteniment anual
ensobradora
Material oficina

Despeses indirectes i
47.693,60 €
5%
de gestió
TOTAL actuacions coordinació i avaluació:

2.384,68 €
13.740,84 €

Detall de la dedicació del personal imputat al programa:

Import total
Metge a temps parcial
Diplomat infermeria
Administrativa

51.850,38 €
32.160,48 €
28.437,14 €

% imputat
13%
65%
64%
TOTAL personal

Imputat al
conveni
6.740,55 €
20.904,31 €
18.199,77 €
45.844,63 €

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la documentació justificativa presentada per la
FUNCA per import de 59.585,47 €, corresponent a la implantació del
programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a l’Alt
Camp.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a la FUNCA:
Beneficiari:
Fundacio Lliga Per A la
Investigacio i Prevencio del Cancer
Municipi:
Reus
Concepte subvenció:
2015 - Conveni FUNCA Càncer de Còlon
Data Acord concessió:
24-04-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-311-48951-02
Pressupost Elegible:
59.949,00 euros
Import concedit:
30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 50,04%
Despesa justificada:
59.585,47 euros
Import a pagar amb reducció:
29.816,57 euros
Import no justificat a donar de baixa:
183,43 euros

Número d'operació anterior:

2015018046

Tercer.- Notificar aquest acord a la FUNCA i traslladar-lo a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de
la seva notificació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA PER A
LA JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA I GESTIÓ DE
SERVEIS 2015, AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.
EXPOSICIÓ DE FETS
La Junta de Govern de la Diputació de data 23 d’octubre de 2015,
va aprovar el Pla d’Assistència i cooperació municipal per l’anualitat
2015, del Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha sol·licitat en data 26/04/2016
(registre d’entrada 1-2016-13576-1), la concessió d'una pròrroga
per a la justificació de les actuacions incloses en el Programa
d’Assistències i gestió de serveis, exercici 2015, atesa la
impossibilitat material de presentar la justificació abans del 30
d’abril tal com preveu el Conveni marc amb la Diputació.
D’acord amb la clàusula 12.6 del Conveni marc amb els consells
comarcals, el termini per a la justificació del Programa d’Assistència
i gestió dels serveis es pot prorrogar tres mesos, per causes
excepcionals, prèvia sol·licitud a la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
1. Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels
serveis municipals de 20 d'abril de 2013, i la seva modificació
aprovada en data 20 de desembre de 2013.
2. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una pròrroga de tres mesos al Consell Comarcal
del Baix Ebre, per a la justificació del Programa d’Assistències i
gestió de serveis, anualitat 2015, fins el 30 de juliol de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 7.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE
JUSTIFICACIÓ
DE
LA
SUBVENCIÓ
DE
CARÀCTER
EXCEPCIONAL DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL A
L'AJUNTAMENT DE GANDESA PER A L’ANUALITAT 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 11 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona va concedir les subvencions
excepcionals 2015, segona selecció.
2. En data 15 de desembre de 2015 a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona es va publicar l’acord de concessió de la
segona selecció de les subvencions excepcionals 2015.
3. L’Ajuntament de Gandesa té concedida per a l’anualitat 2015
una subvenció per a la construcció d’un mur de l’escullera a la
part nord, per un import de 20.118,28 euros.
4. De conformitat amb la base 9.2 de les Bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions de caràcter
excepcional del Servei d’Assistència Municipal, una vegada
concedida la subvenció, el beneficiari ha d’executar l’actuació en
el termini màxim d’un any des de la publicació de la concessió.
Si per circumstàncies excepcionals el beneficiari no pot finalitzar
l’execució de l’actuació en el termini esmentat, ha de sol·licitar de
manera raonada una ampliació del termini d’execució. Aquesta

ampliació és, com a màxim, de sis mesos.
5. En data 18 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Gandesa va
presentar, dins de termini, una sol·licitud de pròrroga per
executar i justificar l’actuació “Construcció d’un mur escullera a la
part nord del Cementiri Municipal”, perquè l’actuació afecta a la
zona nord del Cementiri Municipal, on s’ha trencat un col·lector
d’aigües pluvials, la qual cosa juntament amb les darreres
pluges, ha comportat un endarreriment en el començament de
les obres.
6. La sol·licitud s’ha presentat dins de termini, d’acord amb les
bases reguladores de les subvencions excepcionals.

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, amb caràcter general que regula l’ampliació
del terminis.
2. Base 9.2 de les Bases específiques reguladores de la concessió
de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència
Municipal, que regula l’ampliació del termini d’execució.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Gandesa l’ampliació del termini
per justificar la subvenció de caràcter excepcional 2015, 2a selecció,
de l’actuació “Construcció d’un mur escullera a la part nord del
Cementiri Municipal”, fins el 15 de juny de 2017, aquest termini és
improrrogable.
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 D'ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL DE
TARRAGONÈS I LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE L’ÚLTIMA
PART DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PROGRAMA
D’ASSISTÈNCIES I GESTIÓ DE SERVEIS PER A L’ANY 2015 DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de data 20 de desembre de
2013, va aprovar el Conveni marc de col·laboració i coordinació
entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per
optimitzar la prestació dels serveis municipals.
2. D’acord la clàusula 12.9 del Conveni, el tercer pagament de
l’aportació econòmica del Programa d’assistència i gestió de serveis,
es farà després de l’aprovació per la Diputació de la documentació
justificativa presentada pels consells comarcals.
3. La documentació justificativa presentada dins de termini pel
consell comarcal relacionat a la part resolutiva, ha estat revisada i
s’ha comprovat que s’adequa a la finalitat del programa i a les
clàusules del Conveni.
4. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2016-1010-94346500-02 hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació

de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals de 31 de maig de 2013.
2. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions
administratiu comú.

públiques

i

del

procediment

3. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim

jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Lliurar al Consell Comarcal del Tarragonès, l’aportació que
es detalla en cada cas, que correspon a l’última part de la dotació
econòmica del Programa d’assistència i gestió de serveis de l’any
2015:
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 7. Servei mancomunat joves en risc exclusió social
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 72.598,87 euros
Import concedit: 42.000,70 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 57,85%
Import parcial pagat: 28.000,46 euros

Despesa justificada: 72.784,55 euros
Últim import a pagar: 14.000,24 euros
Número d'operació anterior: 2015017532

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 1. Àmbit urbanístic
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 49.831,72 euros
Import concedit: 21.505,88 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 43,16%
Import parcial pagat: 14.336,96 euros
Despesa justificada: 51.550,76 euros
Últim import a pagar: 7.168,92 euros
Número d'operació anterior: 2015017528

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 2. Àmbit informàtic: actuacions de proximitat
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 103.975,45 euros
Import concedit: 25.597,54 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 24,62%
Import parcial pagat: 17.065,02 euros
Despesa justificada: 97.275,45 euros
Últim import a pagar: 8.532,52 euros
Número d'operació anterior: 2015017535

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 3. Programes socials. Infància i família
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 562.256,44 euros
Import concedit: 105.566,91 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,78%
Import parcial pagat: 70.377,91 euros
Despesa justificada: 581.317,74 euros
Últim import a pagar: 35.189,00 euros
Número d'operació anterior: 2015017538

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 1. Borsa habitatge social
Data Acord concessió: 30-04-2015

Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 144.386,24 euros
Import concedit: 68.386,23 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 47,36%
Import parcial pagat: 45.590,82 euros
Despesa justificada: 140.756,12 euros
Últim import a pagar: 22.795,41 euros
Número d'operació anterior: 2015017533

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 2. Arxiu comarcal
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 9.046,00 euros
Import concedit: 9.046,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 6.030,66 euros
Despesa justificada: 9.341,55 euros
Últim import a pagar: 3.015,34 euros
Número d'operació anterior: 2015017536

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 3. Programes socials complementaris
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 53.359,00 euros
Import concedit: 36.184,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 67,81%
Import parcial pagat: 24.122,66 euros
Despesa justificada: 47.265,95 euros
Últim import a pagar: 12.061,34 euros
Número d'operació anterior: 2015017537

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 4. Programes socials complementaris. Ajuts
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 190.000,00 euros
Import concedit: 190.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 126.666,66 euros
Despesa justificada: 192.710,00 euros
Últim import a pagar: 63.333,34 euros

Número d'operació anterior: 2015017529

Total: 166.096,11 euros
Segon.- Lliurar, amb reducció, al Consell Comarcal del Tarragonès,
l’aportació que es detalla en cada cas, que correspon a l’última part
de la dotació econòmica del Programa d’assistència i gestió de
serveis de l’any 2015:
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 4. Escoles municipals de música
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 67.848,00 euros
Import concedit: 67.848,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 45.232,00 euros
Despesa justificada: 1.979.701,00 euros
Últim import a pagar amb reducció: 22.476,00 euros
Import no justificat a donar de baixa: 140,00 euros
Número d'operació anterior: 2015017534

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 5. Programes socials complementaris. Infància i
família
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 47.798,00 euros
Import concedit: 47.798,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 31.865,33 euros
Despesa justificada: 47.100,00 euros
Últim import a pagar amb reducció: 15.234,67 euros
Import no justificat a donar de baixa: 698,00 euros
Número d'operació anterior: 2015017530

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte subvenció: 6. Programes socials complementaris inserció
laboral
Data Acord concessió: 30-04-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 123.234,83 euros
Import concedit: 44.399,74 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 36,03%

Import parcial pagat: 29.599,87 euros
Despesa justificada: 44.399,09 euros (*)
Últim import a pagar amb reducció: 14.799,22 euros
Import no justificat a donar de baixa: 0,65 euros
Número d'operació anterior: 2015017531
(*) Tot i que la despesa final és superior, la part que imputa el Consell Comarcal a càrrec
del Conveni és l’import que es fa constar com a despesa justificada

Total: 52.509,89 euros
Tercer.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.

Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 9.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE
DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
DE BELLMUNT DEL PRIORAT DEL PROGRAMA ESPECIAL
D'INVERSIONS MUNICIPAL 2015 (PEIM 2015), PER A
L'ACTUACIÓ "PROJECTE D'AMPLIACIÓ INSTAL·LACIÓ SERVEIS
COMPLEX POLIESPORTIU", I DESTINAR L'IMPORT A
L'ACTUACIÓ "CASETA PER A PLANTA D'OSMOSI DE
L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE".
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va aprovar la primera concessió del PEIM 2015.
2. A l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat se li va concedir la
subvenció del PEIM 2015 que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció:
complex poliesportiu
Data Acord de concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit PEIM 2015:
Aplicació pressupostària:
Número d'operació anterior:

Projecte d'ampliació instal·lació serveis
27/02/2015
9.383,59 €
9.109,00 €
2016/1010/942/76208/02
2015/1010/942/76208/01

3. En data 19 de febrer de 2016 amb núm. de registre d'entrada
electrònic 8004330008-1-2016-005119-2, l'Ajuntament del Bellmunt
del Priorat va presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la
subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció:
l'abastament d'aigua potable
Pressupost elegible:
Recursos propis:
Subv. PEIM 2015:

Caseta per a planta d'osmosi de
9.200 €
91 €
9.109 €

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 de l'ens local han declarat de forma expressa
que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
8. En data 17 de maig de 2015, 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. Acceptar la sol·licitud i autoritzar el canvi de destinació de
la subvenció concedida per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, en data 27 de febrer de 2015 a l'Ajuntament del Bellmunt
del Priorat per a l'actuació "Projecte d'ampliació instal·lació serveis
complex poliesportiu" del PEIM 2015, actualment amb càrrec a la
partida 2016/1010/942/76208/02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a
l'Ajuntament del Bellmunt del Priorat que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:
l'abastament d'aigua potable"
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:

"Caseta per a planta d'osmosi de
9.200 €
99,01 %
9.109 €

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 comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l’endemà de la publicació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
-

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

PUNT 10.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE
DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
D'ARNES
DEL
PROGRAMA
ESPECIAL
D'INVERSIONS
MUNICIPAL 2015 (PEIM 2015), PER A L'ACTUACIÓ
"DIGITALITZACIÓ SALA DE CINEMA D'ARNES", I DESTINAR

L'IMPORT A L'ACTUACIÓ "REFORMA
EQUIPAMENTS ESPORTIUS".

I

MILLORA

DELS

EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de març de 2015, la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va aprovar la segona concessió del PEIM 2015.
2. A l'Ajuntament de Arnes se li va concedir la subvenció del PEIM
2015 que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció:
Data Acord de concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit PEIM 2015:
Aplicació pressupostària:
Número d'operació anterior:

Digitilització sala de cinema d'Arnes
27/03/2015
39.225,00 €
11.462,00 €
2016/1010/942/76208/02
2015/1010/942/76208/01

3. En data 8 de març de 2016 amb núm. de registre d'entrada
electrònic 8004330008-1-2016-007421-2, l'Ajuntament del Arnes va
presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció
indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció:
esportius
Pressupost elegible:
Recursos propis:
Subv. PEIM 2015:

Reforma i millora dels equipaments
12.921,68 €
1.459,68 €
11.462,00 €

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 de l'ens local han declarat de forma expressa
que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

8. En data 17 de maig de 2015, 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. Acceptar la sol·licitud i autoritzar el canvi de destinació de
la subvenció concedida per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, en data 27 de març de 2015 a l'Ajuntament del Arnes per
a l'actuació "Digitilització sala de cinema d'Arnes" del PEIM 2015,
actualment amb càrrec a la partida 2016/1010/942/76208/02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a
l'Ajuntament del Arnes que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:
esportius"
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:

"Reforma i millora dels equipaments
12.921,68 €
88,70 %
11.462,00 €

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 comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:

-

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

-

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

PUNT 11.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ALMOSTER DEL
PEIM 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de

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

es concedeix una subvenció a l'Ajuntament d'Almoster, per
import de 10.816,11 euros, per a l'actuació "Reparació i
manteniment de la seguretat al camí del Picarany", de
conformitat amb les bases especifiques reguladores de la línia i
es publica l'acord corresponent a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari, més avall detallat, ha aportat la

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

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

és menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació
presentada.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

76208-02 hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1.

Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el
pagament amb reducció per falta de justificació.

2.

Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei general de subvencions que regulen la
comprovació i pagament de les subvencions.

3.

Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial
d'Inversions Municipals 2015, que regula el pagament reduït.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que
s'indica a l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques
reguladores del PEIM 2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Almoster
Municipi:
Almoster
Concepte subvenció:
Cert 1a final - Reparació i
manteniment de la seguretat al camí del Picarany
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
11.096,12 euros
Import concedit:
10.816,11 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 97,48%
Despesa justificada:
10.816,11 euros
Import a pagar amb reducció:
10.543,54 euros
Import no justificat a donar de baixa:
272,57 euros
Número d'operació anterior:
2015006833

Total: 10.543,54 euros

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

-

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

-

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

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DE GARCIA DEL PAM 2013-2016, PER A
L’ANUALITAT 2014, DEL PROGRAMA D’INVERSIÓ.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 28 de novembre de 2014, el Ple de la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Garcia la subvenció, per a
l’anualitat de 2014, del PAM 2013-2016, de conformitat amb les
bases específiques reguladores de la línia.
2. L'ens local beneficiari, més avall detallat, ha aportat la certificació
d'obra 7a de la subvenció concedida per l'actuació "Desglossat 1 del
projecte de remodelació de diversos carrers del nucli urbà, 4a fase".
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada pels Serveis Tècnics d'aquesta Diputació i, d'acord amb
l'informe que han emès, no totes les actuacions justificades són
subvencionables. Concretament no són elegibles:
-

Certificació núm. 7

Les despeses dels treballs de la xarxa de telèfon, la xarxa
elèctrica de BT i la xarxa de gas, per un import certificat de
1.110,59 €, per no afectar a serveis municipals.
La resta de treballs justificats, per un import de 33.124,46 €,
són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a
les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276207-02 hi ha crèdit suficient.
FONAMENTS DE DRET

1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, que regula la comprovació i pagament de
les subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
3. Base 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre,
pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona que regula el pagament i justificació de les
subvencions.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de
Garcia, d’acord amb les Bases específiques reguladores de la
subvenció del PAM 2013-2016, per a l'anualitat 2014, Programa
d'inversió.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Garcia
Municipi:
Garcia
Concepte subvenció:
Cert.7a - A.1.a Desglossat 1
Proj. Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de Garcia, 4a fase.
Data Acord concessió:
28-11-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
601.639,41 euros
Import concedit:
235.331,27 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 39,12%
Pagaments efectuats:
218.861,99 euros
Despesa que es justifica:
33.124,46 euros
Import parcial a pagar:
13.499,03 euros (Tot i que la
despesa justificada i la subvencionable són diferents, es proposa el pagament
sense reducció de l'import de la subvenció atès que no superen els percentatges
màxims establerts a les bases específiques reguladores del PAM 2013-2016)

Import restant:
Número d'operació anterior:

2.970,25 euros
2014046633

Total: 13.499,03 euros
* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable correspon a
treballs de la xarxa de telèfon, la xarxa elèctrica de BT i la xarxa de gas,
per un import certificat de 1.110,59 €, per no afectar a serveis municipals

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

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

-

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

PUNT 13.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I
POBLET DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2014, DEL
PROGRAMA D'INVERSIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona

va acordar la concessió de la subvenció del Pla d'Acció
Municipal 2013-2016, per a l'anualitat 2014.
2. L' Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha aportat la documentació

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

estat revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades
són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a
les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades

és menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació
presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-

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
Vimbodí i Poblet d’acord amb les Bases específiques reguladores
del PAM 2013-2016, del Programa d'inversió, anualitat 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Vimbodí i
Poblet
Municipi:
Vimbodí
Concepte subvenció:
5a cert. - Rehabilitació i
ampliació de l'edifici de l'Ajuntament 3a fase
Data Acord concessió:
28-11-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
110.121,46 euros
Import concedit:
102.840,70 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 93,39%
Import parcial pagat:
82.666,26 euros
Despesa justificada:
27.602,43 euros
Últim import a pagar amb reducció:
20.170,67 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3,77 euros
Número d'operació anterior:
2014046647
Total: 20.170,67 euros

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

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

-

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

PUNT 14.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE BENIFALLET
DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2013, DEL PROGRAMA
D'INVERSIONS.
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. Els serveis tècnics d'Enginyeria Municipal de la Diputació van

emetre un informe en data 12 d'agost de 2015, en base al qual
no tots els treballs justificats a la segona, tercera i quarta
certificacions d'obra presentats per l'actuació "Pavimentació i
serveis al carrer Marcel·lí Domingo" són subvencionables.
Concretament no són elegibles les despeses dels treballs de la
xarxa de telèfons, xarxa de mitja tensió i xarxa de baixa tensió,
per no tractar-se de serveis municipals.
3. Per decret de presidència de la Diputació, número 8004330008-

00-2015-002827, de data 31 d'agost de 2015, es va acordar
acceptar la documentació justificativa i lliurar a l'Ajuntament de
Benifallet la quantitat de 102.901,86 € corresponents a la
segona, tercera i quarta certificacions d'obra presentades, sense
les despeses no elegibles.
4. L’Ajuntament de Benifallet, en data 15 d'octubre de 2015, va

presentar recurs de reposició contra el decret de data 31
d'agost, amb núm. de registre d’entrada 1-2015-030393-1.
L’Ajuntament demana s'anul·li l'acte recorregut atès que no s'han
considerat subvencionables les despeses corresponents a

treballs de la xarxa de telèfons, xarxa de mitja tensió i xarxa de
baixa tensió per no tractar-se de serveis municipals.
5. El tècnic municipal de l'Ajuntament de Benifallet en data 26

d'octubre de 2015, emet informe d'acord amb el qual, les
partides relatives a la xarxa de telèfons i la xarxa de mitja tensió
han estat executades únicament amb la finalitat de donar servei
als edificis del Centre de dia i al Centre d'Interpretació, tots dos
de titularitat municipal.
6. D'acord amb l'informe tècnic d'Enginyeria Municipal de la

Diputació de data 3 de desembre de 2015, passen a ser
subvencionables les obres de mitja tensió i telefonia segons
l'informe tècnic municipal de data 26 d'octubre de 2015.
7. L'Ajuntament

de Benifallet ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida per l'actuació
"Pavimentació i serveis al carrer Marcel·lí Domingo".

8. 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.
9. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades

és menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació
presentada.
10. 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
Benifallet d’acord amb les Bases específiques reguladores del PAM
2013-2016, del Programa d'inversió de l'anualitat 2013.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Benifallet
Municipi:
Benifallet
Concepte subvenció:
Cert.8a fi - A.1.a Pavimentació
i serveis al C/Marcel·lí Domingo
Data Acord concessió:
27-09-2013
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
319.519,79 euros
Import concedit:
236.347,83 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 73,97%
Pagaments efectuats:
192.483,98 euros
Despesa que es justifica:
5.370,47 euros
Import parcial a pagar:
4.709,10 euros
Import restant:
24.532,42 euros
Número d'operació anterior:
2013040917
Beneficiari:
Ajuntament de Benifallet
Municipi:
Benifallet
Concepte subvenció:
Regularització - A.1.a
Pavimentació i serveis al C/Marcel·lí Domingo
Data Acord concessió:
27-09-2013
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
319.519,79 euros
Import concedit:
236.347,83 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 73,97%
Import parcial pagat:
197.193,08 euros
Despesa justificada:
15.391,93 euros
Últim import a pagar amb reducció:
14.622,33 euros
Import no justificat a donar de baixa:
24.532,42 euros
Número d'operació anterior:
2013040917
Total: 19.331,43 euros

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

Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

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

5. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15
maig de 2015, va concedir a l'Ajuntament de Valls un import màxim
de subvenció de 181.500,00 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1010-342-76247 del pressupost de 2015, per
col·laborar amb el finançament de les obres de construcció i
adequació de les instal·lacions esportives del municipi de Valls.
6. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació els projectes i documents
tècnics en que es concreten les obres d'adequació de les
instal·lacions esportives, validada pel Comitè Organitzador dels XVIII
Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i la resta de documentació que
s'especifica a la clàusula quarta del conveni regulador que servirà
de base per concretar les condicions de concessió, execució i
justificació de la subvenció concedida.
7. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica
de 181.500,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1010/342/76247 del pressupost de 2016 per a l'Ajuntament de Valls.

FONAMENTS DE DRET

1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions que regula el procediment de
concessió directa de les subvencions i el contingut mínim del
conveni.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Ajuntament de Valls la subvenció que es
detalla, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76247 del
pressupost 2016 de la Diputació per import total de 181.324,30 €.
Denominació del projecte: Millora de la seguretat dels torns
d'accés i control i instal·lació d'un sistema de megafonia al Complex
Esportiu Municipal El Fornàs de la Zona Esportiva Municipal El
Fornàs
Pressupost previst: 5.083,88 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 5.083,88 € (2,80%)
Denominació del projecte: Millora, conservació i manteniment del
pavelló esportiu municipal Joana Ballart
Pressupost previst: 176.240,42 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 176.240,42 € (97,20 %)

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

-

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

RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ
Polítiques Actives d'Ocupació
PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ
D’AGENTS DINAMITZADORS DELS JOCS 2017, DINS EL PLA DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2016 I DEL CONVENI DE
COOPERACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
ANTECEDENTS
El 15 d’octubre de 2011, el Comitè Internacional dels Jocs
Mediterranis (CIJM) va acordar concedir a la ciutat de Tarragona
l’organització dels Jocs Mediterranis per l’any 2017.
El 29 de novembre de 2013, el CIJM va aprovar definitivament el Pla
Director dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 on es contemplen
les actuacions a realitzar per a la celebració dels Jocs i que compten
amb el compromís i recolzament de la Diputació de Tarragona.
En data 31 d’octubre de 2014 el ple ordinari de la Diputació de
Tarragona va aprovar un acord que contemplava un protocol
d’intencions amb l’Ajuntament de Tarragona per la celebració dels
XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

La celebració d’aquests Jocs suposarà, sense cap dubte, un
impacte positiu en la generació d’ocupació i riquesa, en la promoció
internacional i en el desenvolupament econòmic de Tarragona, el
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
L’Ajuntament de Tarragona desenvoluparà el “Programa per
impulsar noves oportunitats d’ocupació i de dinamització econòmica
territorial mitjançant models de gestió cooperativa dels Jocs
Mediterranis Tarragona 2017”, amb el cofinançament del SOC en el
marc de l’ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, destinada al
Programa de projectes innovadors i experimentals, i amb el suport
de la Diputació mitjançant decret del diputat delegat de Recursos
Humans, Ocupació i Promoció Econòmica de la Diputació de
Tarragona, de data 20 de novembre de 2015, pel qual s’aprova la
participació de la Diputació de Tarragona en el programa mitjançant
l’aportació de coneixements tècnics i experiència.
Aquest programa comprèn els següents projectes:
-

Projecte 1 - Xarxa d’agents per a la dinamització de les
oportunitats socioeconòmiques generades a l’entorn dels
jocs.

-

Projecte 2 - Capacitació especialitzada d’auxiliar de
directors de seus esportives adreçada a persones amb
discapacitat.

-

Projecte 3 - Xarxa público-privada per la promoció del
Turisme Esportiu i Inclusiu.

-

Projecte 4 - Programa de capacitació i bones pràctiques
en models de gestió público-privada.

-

Projecte 5 - Capacitació d’auxiliar de serveis en
instal·lacions esportives adreçat als col·lectius prioritaris
pròxims a l’entorn de l’Anella Mediterrània.

Per tal d’implementar el Projecte 1 - Xarxa d’agents per a la
dinamització de les oportunitats socioeconòmiques generades a
l’entorn dels jocs, en data 13 de maig de 2016, l’Ajuntament de
Tarragona ha sol·licitat a la Diputació la contractació d’agents
dinamitzadors dels Jocs per a cada una de les diferents seus dels
Jocs.
Aquest projecte beneficiarà els 13 ajuntaments que seran seu dels
Jocs:
-

Valls

-

Cambrils
Reus
El Vendrell
Salou
Vila- seca
Calafell
Constantí
La Selva del Camp
Torredembarra
Altafulla
El Morell
La Pobla de Mafumet

La Xarxa d’agents dinamitzadors dels Jocs 2017 estarà formada per
13 agents (tècnic/a mitjà/na) que estaran ubicats en cada una de les
seus olímpiques, llevat de l’Ajuntament de Tarragona que aportarà
una persona coordinadora de la xarxa.
Aquests agents dinamitzadors tindran com a objectius identificar,
coordinar, gestionar, implementar i avaluar les iniciatives que es
puguin identificar en el marc de celebració dels Jocs Mediterranis
2017, per tal de dinamitzar les oportunitats socioeconòmiques que
es generin a l’entorn dels Jocs.
Per atendre aquest objectiu i en el marc de la cooperació de la
Diputació de Tarragona amb el projecte, s’ha previst realitzar el Pla
d’Ocupació d’Agents Dinamitzadors dels Jocs 2017, amb un cost
total per l’any 2016 de 86.803,58 euros (preveient la contractació
dels 13 agents de 15 de setembre al 30 de desembre de 2016, sis a
jornada sencera i set a mitja jornada)i amb el següent
desglossament pressupostari:
8040.241.131 Retribucions contractes temporals- personal 65.710,51 euros
projectes
8040.241.160 Quota Seguretat Social
21.093,07 euros

Pel que fa a l’any 2017, el cost total previst és de 177.566,28 euros
(preveient la contractació dels 13 agents de l’1 de gener al 30 de
juliol de 2017, sis a jornada sencera i set a mitja jornada) i amb el
següent desglossament pressupostari:
8040.241.131 Retribucions contractes temporals- personal 135.778,11 euros
projectes
8040.241.160 Quota Seguretat Social
41.788,17 euros

El Pla d’Ocupació d’Agents Dinamitzadors dels Jocs 2017 estarà
format per 13 persones (tècnic/a mitjà/na, A2PO) i tindrà una durada

de 10,5 mesos. El seguiment tècnic del projecte es farà des de la
Diputació de Tarragona per la Cap d’unitat d’Ocupació, de l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació.
Prèviament a la contractació dels agents dinamitzadors, aquests
rebran una Capacitació dels agents es realitzarà a càrrec de
l’Ajuntament de Tarragona amb el cofinançament del SOC.
Els participants en l’acció de capacitació seran 20 persones de més
de 45 anys.
El calendari de la capacitació és el següent:
- del 20 de juny al 28 de juliol de 2016.

D’aquestes 20 persones, finalitzada la capacitació, se’n preveuen
contractar 13, 6 a jornada complerta i 7 a mitja jornada.
L’Ajuntament de Tarragona, en la fase de capacitació, realitzarà la
recollida de dades, evidències i indicadors per poder abordar amb
garanties el procés de selecció, i realitzarà el seguiment i tutorització
dels participants i suport en el disseny i desenvolupament dels plans
de treball dels agents, durant l’etapa d’adquisició d’experiència
laboral dels agents.
S’establirà un conveni de cooperació per definir la responsabilitat de
cadascuna de les administracions participants en el projecte.
Les persones destinatàries d’aquest pla seran aturats i en la seva
selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés al Pla d’Ocupació d’Agents
Dinamitzadors dels Jocs 2017, que consten com a annex a
l’expedient.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladors de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Acord del Ple Ordinari de la Diputació de Tarragona del dia 31
d’octubre de 2014 que aprova el protocol d’intencions amb
l’Ajuntament de Tarragona per la celebració dels XVIII Jocs
Mediterranis Tarragona 2017.

Per tot això, S'ACORDA:

1. Aprovar el Pla d’Ocupació d’Agents Dinamitzadors dels Jocs
2017, en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació 2016, que estarà
format per 13 persones (tècnic/a mitjà/na, A2PO) i tindrà una durada
de deu mesos i mig.
2. Aprovar els criteris d’Accés al Pla d’Ocupació d’Agents
Dinamitzadors dels Jocs 2017.
3. Aprovar el conveni de cooperació entre la Diputació de Tarragona
i l’Ajuntament de Tarragona en lo referent a la Xarxa d’Agents
Dinamitzadors dels Jocs 2017.
4. Notificar-ho a l’Ajuntament de Tarragona, i a l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació.
5. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència
i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant 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.

17.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES
ACTIVES D'OCUPACIÓ
PUNT 17.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA D'OCUPACIÓ
ARXIU 2016, DINS EL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2016.
ANTECEDENTS
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la
Diputació de Tarragona pel període 2015-2019, consistent en
Col·laborar amb l’activitat econòmica i social local, i amb l’objectiu
d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a
desplegar plans d’ocupació, i crear un marc de col·laboració explícit
amb les administracions i les entitats que tinguin dins de les seves
prioritats l’acció social i ocupacional, la Diputació de Tarragona
mitjançant l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació, vol promoure la realització de plans d’ocupació
destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades
de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Els anys 2013, 2014 i 2015 es van aprovar i executar els Plans de
Foment de l’Ocupació, que van constar de 10 plans d’ocupació
comarcals, plans d’ocupació corporatius i plans d’ocupació dels
parcs naturals. Atesa la bona acollida d’aquesta iniciativa al territori,
i amb l’afany de seguir contribuint a la creació d’ocupació, mitjançant
projectes ocupacionals distribuïts pel territori, en el pressupost 2016
s’ha previst renovar aquest Pla amb la realització de 10 plans
d’ocupació comarcals, plans d’ocupació corporatius, plans
d’ocupació dels parcs naturals i plans d’ocupació singulars, destinats
a cobrir necessitats concretes.
En el marc dels plans d’ocupació corporatius, l’Àrea de Secretaria
General – Arxiu de la Diputació informa que des de la unitat de
Polítiques Actives d’Ocupació se’ls ha demanat assessorament per
poder transferir adequadament els documents que formen part de
l’arxiu de gestió de l’antic Organisme Autònom de Desenvolupament
Local (OADL) del període 2002 a 2013.

Aquests documents es troben a les instal·lacions del Col·legi
d’Educació Especial Sant Rafael a Tarragona, instal·lacions
ocupades per l’esmentada unitat fins a finals de l’any 2015, ara
ubicada a Palau.
Les instal·lacions del CEE Sant Rafael es necessiten per donar-li
altres usos, per tant, urgeix transferir els documents a l’Arxiu amb
certa celeritat.
El personal de l’Arxiu General no pot fer-se’n càrrec i per tant es
proposa contractar personal administratiu per realitzar aquestes
tasques. Per tal d’atendre aquesta necessitat corporativa s’ha
previst realitzar el Pla d’Ocupació d’Arxiu 2016, amb un cost total de
25.034,74 euros i amb el següent desglossament pressupostari:

8040.241.131 Retribucions contractes temporals- personal 19.185,04 euros
projectes
8040.241.160 Quota Seguretat Social
5.371,59 euros

El Pla d’Ocupació d’Arxiu 2016 estarà format per 2 persones
(auxiliar administratiu/va, C2PO) i tindrà una durada de 6 mesos. El
seguiment tècnic del projecte es farà des de l’Àrea de Secretaria
General - Arxiu de la Diputació de Tarragona.
Les persones destinatàries d’aquest pla seran aturats i en la seva
selecció s’aplicaran els Criteris d’Accés als Plans d’Ocupació 2016,
que consten com a annex a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Per tot això, S'ACORDA:
1. Aprovar el Pla d’Ocupació d’Arxiu 2016 (Pla d’ocupació
corporatiu), en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació 2016, que
estarà format per 2 persones (auxiliar administratiu/va, C2PO) i
tindrà una durada de sis mesos.
2. Notificar-ho a la unitat de Secretaria General – Arxiu i a l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació - Ocupació de la
Diputació de Tarragona.
3. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència
i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant 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.

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

COMISSIÓ

PUNT 18.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA A LA
URV PER A L'EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL
MARC DEL CONVENI 2012/2015 PER A ACTIVITATS
UNIVERSITÀRIES 2015. PROJECTE 2015/05: BEQUES MÀSTER
PLANIFICACIÓ.
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer de 2015, es va
concedir una subvenció de 2.000 € a la URV per a la realització
del projecte 2015/05: Beques màster planificació, en el marc del
Conveni Diputació-URV 2012/2015, signat per ambdues entitats.
2. El projecte 2015/05: Beques màster planificació, forma part del
conjunt de projectes presentats per la Comissió Tècnica

Diputació-URV, reunida en data 7 d’octubre de 2014, per ser
executats durant l’any 2015.
3. Mitjançant escrit de 31/03/2016, amb registre d’entrada núm. 12016-009662-1, la gerència de la URV comunica que aquest
projecte, d’acord amb la sol·licitud
presentada el 23 de
desembre de 2014, s’executa durant el curs acadèmic 20152016, de setembre de 2015 a juliol de 2016, i per tant no es
podrà finalitzar l’execució en el termini previst en l’acord de
concessió. En conseqüència, sol·licita una pròrroga d’execució
del projecte fins al 31 de juliol de 2016.
FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

-

Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

-

Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

-

Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Universitat Rovira i Virgili, una ampliació del
termini per l’execució del projecte 2015/05: Beques màster
planificació, que es fixa fins al 30 de juny de 2016, d’acord amb la
normativa vigent.
Segon.- El termini per la presentació de la documentació justificativa
de la subvenció per a l’execució del Projecte 2015/05: Beques
màster planificació. Serà el 30 de setembre de 2016.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Universitat Rovira i Virgili i
traslladar-lo a Intervenció General.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

PUNT 19.- PROPOSTA DE DESCONSIGNACIÓ DE PREU JUST I
DE PAGAMENT DEL 25% DEL MATEIX A PROPIETARI DE
FINQUES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 2A
FASE DE LA NOVA CARRETERA D'ACCÉS SUD A L'AMETLLA
DE MAR, INCLOSA EN EL CONVENI PENTA
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern de 12/12/2014, es van aprovar
les actes de preu just i el pagament de les finques que es relacionen
a continuació, afectades per l’execució del Projecte “2a Fase de la
nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni
PENTA”:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

xxx

xxx

xxx

xxx

15.771,94

2. Per decret de presidència de data 10/07/2015, núm. 800433000800-2015-002221, es va resoldre consignar a la Caixa de Dipòsits de
la Diputació de Tarragona l’import corresponent als preus justos de
les finques núm. 20 i 21 del parcel·lari del Projecte “2a Fase de la
nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni
PENTA”, fins que el titular acredités degudament la propietat de les
finques.
3. Al respecte, el senyor xxx ha fet arribar a la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions documentació que
l’autoritza a rebre el pagament del 25% de l’import dels preus justos
de les finques esmentades.
FONAMENTS DE DRET
1. L'art. 3.1 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant, LEF),
estableix que les actuacions s'han d'entendre, en primer lloc, amb el
propietari de la cosa o el titular del dret objecte d'expropiació. L'art.
49.4 del Reglament de la LEF disposa que el pagament s'ha de fer
en diners i precisament als que figurin com a propietaris de la cosa o
titulars del dret expropiat, d'acord amb el que preveu l'article 3 de la
Llei.
2. L'art. 50.1 de la LEF disposa que, quan hi hagi qualsevol litigi o
qüestió entre l'interessat i l'Administració, s'ha de consignar el preu
just per la quantitat que sigui objecte de discòrdia.
3. L'article 51 de la LEF diu que, fet efectiu el pagament o consignat
en la forma prevista en l'article 50 de la mateixa Llei, podrà ocuparse la finca per la via administrativa.

4. La competència per adoptar aquesta resolució correspon al
President de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la
Junta de Govern (decret 2015-2266 de 16 de juliol de 2015).
Per la qual cosa, S'ACORDA:
PRIMER. Deixar sense efectes la consignació de l’import de
15.771,94 euros (carta de pagament núm. 2015000425, de data
15/07/2015), corresponent als preus justos de les finques núm. xxx i
xxx del parcel·lari del Projecte “2a Fase de la nova carretera d’accés
sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA”.
SEGON. Pagar al senyor xxx, amb NIF xxx, l’import de 3.942,98
euros, corresponent al 25% de l’import total dels preus justos de les
finques núm. xxx i xxx del parcel·lari del Projecte “2a Fase de la
nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni
PENTA”.
El pagament es farà al número de compte autoritzat pel propietari a
aquests efectes.
TERCER. Consignar l’import de 11.828,96 euros, corresponent al
75% del total dels preus justos de les finques núm. xxx i xxx, fins
que els titulars acreditin la propietat o presentin autorització per
cobrar l’import dels preus justos.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció
general, a la Tresoreria general i a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de
tràmit no qualificat

PUNT 20.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE 13
DE MAIG DE 2016 DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS I
DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-704 ENTRE LA T-11 I
L'ALEIXAR, 1A FASE (TRAM T-11 – MASPUJOLS).
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió de data 13 de maig de 2016, la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona va aprovar la modificació de la relació de
béns i drets afectats pel Projecte del condicionament de la carretera
T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 1a fase (Tram T-11 – Maspujols).

2. S'han detectat errors materials en les superfícies i les afectacions
de la finca núm. 1, inclosa en la relació del punt primer de la part
resolutiva de l’esmentat acord de la Junta de Govern.

FONAMENT DE DRET
1. L'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, estableix, pel que fa a la revocació d’actes i
rectificació d'errors, que " ... les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. "
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
PRIMER. Rectificar el punt primer de la part resolutiva de l'acord
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en la
seva sessió de 13 de maig de 2016, d'aprovació de la modificació de
la relació de béns i drets afectats pel Projecte del condicionament de
la carretera T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 1a fase (Tram T-11 –
Maspujols), en el següent sentit:
- Al punt primer, on diu:
Finca Titular i domicili
xxx

xxx
xxx
xxx

Terme
municipal

Polígon

Parcel·la Superfície
expropiada

xxx

xxx

xxx

347,75 m

Ocupació
temporal

2

228,20 m

2

Ha de dir:
Finca Titular i
domicili
xxx
xxx
xxx

Terme
municipal
xxx

Polígon Parcel·la Superfície Ocupació Servitud
expropiada temporal
xxx

xxx

228,20 m

2

348 m

2

70 ml.
serv.
telef.

xxx

SEGON. Traslladar aquest acord de rectificació a la Intervenció
general i al Servei d'Assistència al Territori pel seu coneixement.

PUNT 21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER
L’ADQUISICIÓ DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO ONE
ENTERPRISE EDITON PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 82.664,63
EUROS (IVA EXCLÒS).

EXPOSICIÓ DE FETS
1. Durant l’any 2016 està previst que s’incorporin, gradualment, tots
els ens locals de la Província a la Plataforma de Serveis
Automatitzats de la Diputació de Tarragona, anomenada Actio, que
requerirà d’un repositori documental molt més potent que l’actual,
extensible i amb suport a incidències.
És per això, que el director tècnic d’Aplicacions Informàtiques ha
informat sobre la necessitat de contractar el subministrament del
producte Alfresco One en la seva modalitat Enterprise Edition per a
la Diputació de Tarragona, que inclou la instal·lació a la
infraestructura corporativa i els serveis de suport preventiu, correctiu
i evolutiu.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament,
el tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec
de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, ha de regir la contractació del
subministrament esmentat, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), amb un pressupost base de licitació de 82.644,63€
3. En data de signatura electrònica 31 de maig de 2016, la
Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
4. En data de signatura electrònica 1 juny de 2016, la Intervenció
General ha emès informe favorable de fiscalització limitada prèvia
sobre el Plec de clàusules administratives particulars i de
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no
harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14
de novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del
TRLCSP, l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la
Junta de Govern, per delegació del president de la Diputació de
Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol
de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l'adquisició del
gestor documental Alfresco One Enterprise Edition per a la Diputació
de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 82.644,63
euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 100.000,00 euros (IVA inclòs) per
al finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016-9030-920-63600, amb número d'operació
2016016026-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant
de la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de
Patrimoni i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.

PUNT 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 2A PRÒRROGA
DEL CONTRACTE DE SERVEI DE COEDICIÓ DE LA COL·LECCIÓ
DE LLIBRES D'ART TAMARIT, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA
VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de maig de 2011, es
va adjudicar el contracte de servei de coedició de la col·lecció de
llibres d'art Tamarit, a l’empresa VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL,
amb una vigència inicial de quatre (4) anys, a comptar des de
l'endemà de la formalització del contracte, amb la possibilitat de
dues pròrrogues més d'un any cadascuna. El document
administratiu de formalització del contracte es va signar el dia 14 de
juny de 2011.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 29 de maig de 2015, es
va aprovar la 1a pròrroga del contracte de servei de coedició de la
col·lecció de llibres d'art Tamarit, subscrit amb l’empresa VIENA
SERVEIS EDITORIALS, SL (NIF núm. B59902767), per un (1) any
més.(del 14 de juny de 2015 fins el 13 de juny de 2016), per un preu
total de TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (34.478,15€) IVA inclòs.
3. Per escrit de data 5 de maig de 2016, l’empresa adjudicatària del
contracte demana la 2a pròrroga del contracte, per un any més.

4. En data 18 de maig de 2015, la directora del Museu d'Art Modern
de la Diputació de Tarragona (responsable del contracte) informa
favorablement la 2a pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa
VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL, amb una valoració de TRENTASIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN
CÈNTIMS (36.650,41€) IVA inclòs, com a import màxim del
contracte i que el seu pagament es podrà atendre amb càrrec a
l'aplicació pressupostària núm. 2017-2011-334-24000-01.
5. La Intervenció General en data 23 de maig de 2016, ha emès
l’oportú informe favorable de fiscalització prèvia, que consta en
l’expedient, en el qual fan constar que la despesa derivada de la
segona pròrroga d'aquest contracte s'ha de fer amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017-2011-334-24000 (núm. d’operació
2015019768-AD) del pressupost de la Diputació, tenint en compte el
que estableix l'article 79 del RD 500/90:
"La autorización y el compromiso de los gastos de carácter
plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos". En el mateix sentit,
l'article 174 del Text refós 2/2004 diu que "La autorización o
realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos".
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que preveu l’article 23.2 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP), la concessió d’aquesta pròrroga
s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació.
2. La clàusula 9a del Plec de clàusules administratives particulars
preveu la durada del contracte i l’apartat f) del quadre de
característiques del contracte (annex 1) del mateix Plec, diu el
següent:
“f) Termini d'execució del contracte.
Quatre (4) anys, prorrogable per dos anys més (1+1)."
3. La competència per aprovar les pròrrogues dels contractes,
correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de
competències del President efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga del contracte de servei de coedició
de la col·lecció de llibres d'art Tamarit, subscrit amb l’empresa

VIENA SERVEIS EDITORIALS, SL (NIF núm. B59902767), per un
(1) any més.(del 14 de juny de 2016 fins el 13 de juny de 2017).
Segon. Abonar la despesa derivada de la 2a pròrroga d’aquest
contracte per un preu total de TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS
CINQUANTA
EUROS
AMB
QUARANTA-UN
CÈNTIMS
(36.650,41€) IVA inclòs i, que el seu pagament es podrà atendre
amb càrrec a l'aplicació núm. 2011-334-24000-01 del pressupost de
la Diputació.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea del Servei
d'Assistència al Ciutadà i a la directora del Museu d'Art Modern.
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 23.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS NÚM. 2 (DEL PC09 AL PC23) DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TV-3045, DES DE LA TV-3404 A LA PLATJA DELS
EUCALIPTUS, 2A FASE.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de presidència núm. 8004330008-00-2015-002832, de
data 31 d'agost de 2015, es va adjudicar el contracte de les obres
de condicionament de la carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la
platja
dels
Eucaliptus,
2a
fase,
a
l'empresa
UTE
CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, SAU –
COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS,
SLU (NIF núm. U99447542).
2. El director de l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, ha
presentat l’Acta de preus contradictoris núm. 2 (del PC09 al PC23)
del contracte de les obres de condicionament de la carretera TV3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 2a fase",
signada el dia 6 de maig de 2016 per l’equip director de les obres i
pel representant del contractista.

3. En data 26 de maig de 2016, la Intervenció General ha emès
informe de fiscalització limitada prèvia favorable a l'aprovació
d'aquesta acta de preus contradictoris..
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 234.2 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, disposa que procedeix acceptar i aprovar l'Acta de
preus contradictoris quan les modificacions suposin la introducció
d'unitats d'obra no previstes en el projecte o les característiques de
les quals difereixin de les que aquest fixa, els preus aplicables han
de ser fixats per l'Administració, amb l'audiència prèvia del
contractista per un termini mínim de tres dies hàbils.
2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que:
"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que
no figurin en el projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous
preus a fixar es basaran en quant resulti d'aplicació, en els costos
elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris Integrats en el
contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data
en
que
va
tenir
lloc
l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es
consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del
projecte, sense perjudici del que estableix l'article 146.2 de la Llei."

3. La competència per aprovar l’Acta de preus contradictoris
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de
competències del President, efectuada per decret núm. de registre
2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 2 (del PC09 al
PC23) del contracte de les obres de condicionament de la carretera
TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 2a fase,
signada el dia 6 de maig de 2016 per l’equip director de les obres i
el
representant
de
l'empresa
adjudicatària,
UTE
CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, SAU –
COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y
ASFALTOS, SLU.
Segon. Imputar la despesa derivada d'aquests preus contradictoris
a l’aplicació pressupostària 3020-453-61950-02.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.

Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei
d'Assistència al Territori.
INTERVENCIÓ
PUNT 24.- 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 favorables 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 412.082,19 €, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència i planificació
Núm. 01034
Núm. 01211
Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 01224

22.132,65 €
15.315,82 €
6.816,83 €
683,53 €
683,53 €

Serveis Interns
Núm. 01146
Núm. 01162
Núm. 01164
Núm. 01167
Núm. 01172

56.645,58 €
47.060,18 €
1.324,95 €
4.309,18 €
1.604,46 €
2.346,81 €

Recursos Humans-PAO

58.053,43 €

Núm. 01174
Núm. 01215

44.135,63 €
13.917,80 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01151

19.790,11 €
19.790,11 €

SAM
Núm. 01183

4.235,00 €
4.235,00 €

SAC
Núm. 01140
Núm. 01154
Núm. 01170
Núm. 01188
Núm. 01203
Núm. 01204
Núm. 01206
Núm. 01217
Núm. 01220

20.501,04 €
920,83 €
609,99 €
6.112,53 €
2.137,59 €
3.144,63 €
1.229,48 €
3.671,25 €
1.546,25 €
1.128,49 €

SAT
Núm. 01137
Núm.01149
Núm. 01166
Núm. 01208
Núm. 01209
Núm. 01213

230.040,85 €
7.259,08 €
131.362,44 €
27.252,26 €
14.269,09 €
2.344,98 €
47.553,00 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total de
1.519,34€, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Serveis Interns
Núm. 01163

1.519,34 €
1.519,34 €

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

PUNT 25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE
JUSTIFICATIUS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.

COMPTES

Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada
segons relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han
estat degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa
de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost,
éssent l'import total de 2.699,11 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:

CORPORACIÓ...........................................................
Núm. 01212 (Protocol)...............................................
Núm. 01229 (SAT-Conservació)................................

2.699,11 €
1.895,02 €
804,09 €

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

PUNT 26.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES
TRAMITADES D'ACORD AMB LA CIRCULAR D'INTERVENCIÓ
2/2010
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
SERVEIS
SANITARIS DE
TARRAGONA,
S.L.P.

Núm. fra.- data
Concepte

Àrea / dept.

037 – 30/04/2016

SAC

Serveis d’infermeria

CPEE Alba

Rel.
Aprov.

Import

01129

1.540,00 €

B43484666
6742 – 29/02/2016
ICOT, S.A.
INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS
A43132422

PROMIC, S.A.

CiQ

6806 – 30/03/2016

Infraestructures
Informàtiques

1.600,49 €

P1600277– 26/02/2016

2.130,81 €

Publicitat sobre el Cicles
formatius de les Escoles d’Art i
Disseny

P1600426 – 11/03/2016
Publicitat sobre exposició al
Museu d’Art Modern

B43632090

01161

Servei de manteniment
microinformàtic-Març

A43056787

INICIATIVAS
TECNOLOGICAS
EN INTERNET, SL

1.600,50 €

Servei de manteniment
microinformàtic-Febrer

15552 – 30/03/2016
Servei de recull de Premsa i
hemeroteca digital

Gabinet de
Presidència i
Planificació

2.130,81 €
01187

Comunicació

4.062,73 €

SERHS
DISTRIBUCIO I
LOGISTICA,S.L.

FVN16/015517 – 29/02/2016

B08485005

Queviures

SAC
CPEE Alba

01198

2.132,24 €

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, ja que es disposa de crèdit
suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Tercer
SERVEIS
SANITARIS DE
TARRAGONA,
S.L.P.

Núm. fra.- data
Concepte

Àrea / dept.

037 – 30/04/2016

SAC

Serveis d’infermeria

CPEE Alba

Rel.
Aprov.

Import

01129

1.540,00 €

B43484666
ICOT, S.A.
INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS
A43132422

6742 – 29/02/2016
Servei de manteniment
microinformàtic-Febrer

1.600,50 €
CiQ
Infraestructures
Informàtiques

01161

1.600,49 €

6806 – 30/03/2016
Servei de manteniment
microinformàtic-Març
P1600277– 26/02/2016

PROMIC, S.A.

Publicitat sobre el Cicles
formatius de les Escoles d’Art i
Disseny

A43056787
P1600426 – 11/03/2016
Publicitat sobre exposició al
Museu d’Art Modern
INICIATIVAS
TECNOLOGICAS
EN INTERNET, SL

2.130,81 €

Gabinet de
Presidència i
Planificació

2.130,81 €
01187

Comunicació

15552 – 30/03/2016

B43632090

Servei de recull de Premsa i
hemeroteca digital

SERHS
DISTRIBUCIO I
LOGISTICA,S.L.

FVN16/015517 – 29/02/2016

B08485005

Queviures

4.062,73 €

SAC
CPEE Alba

01198

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

PUNT 27.- 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 242.682,50 euros,
segons el detall següent:
Servei d'Assistència Municipal .......................... 228.194,63 euros
Núm. 1178 (PAM) ..................................................... 17.274,36 euros
Núm. 1181 (PAM) ..................................................... 86.501,17 euros
Núm. 1175 (PEIM)..................................................... 20.132,00 euros
Núm. 1177 (PEIM)...................................................... 4.647,48 euros
Núm. 1218 (PEIM) .................................................... 28.621,00 euros

2.132,24 €

Núm. 1219 (PEIM) ...................................................... 6.326,50 euros
Núm. 1160 .................................................................. 2.520,02 euros
Núm. 1159 .................................................................. 3.949,60 euros
Núm. 1176 ................................................................ 58.222,50 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ............................ 14.487,87 euros
Núm. 1148 ..................................................................... 105,37 euros
Núm. 1202 .................................................................. 3.263,88 euros
Núm. 1205 .................................................................. 1.182,73 euros
Núm. 1216 ...................................................................9.935,89 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.- Amb la documentació presentada de les subvencions que
consten a la relació comptable núm. 1219 es justifiquen la bestreta
concedida i lliurada en el seu dia per la línia de subvencions de
PEIM 2015.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 28.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de SAT, CiQ,
AITC i MSET, 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 l'Ametlla de Mar
Quantitat concedida: 1.328.587,54 euros
Acord Junta Govern: 25/04/2014
Objecte de la subvenció: Finançament i execució de les obres del
Projecte núm. 4 de la 2a fase de la nova carretera d'accés sud a
l'Ametlla de Mar, inclosa en el conveni PENTA.
2. Conveni amb la Federació de Salut Mental de Catalunya
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/11/2015
Objecte de la subvenció: Implantació de l'Espai Situa't
3. Conveni marc amb l'URV 2012-2015

Quantitat concedida projecte 2015/02: 8.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/02/2015
Objecte de la subvenció projecte 2015/02: Aules de Gent Gran 2015
4. Conveni marc amb l'URV 2012-2015
Quantitat concedida projecte 2015/01: 40.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/02/2015
Objecte de la subvenció projecte 2015/01: Universitat d'Estiu 2015
5. Conveni marc amb l'URV 2012-2015
Quantitat concedida projecte 2015/10: 20.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/02/2015
Objecte de la subvenció projecte 2015/10: Innovation Hub del
CEICS 2015
6. Conveni amb els diferents Consells Comarcals: Montsià, Baix
Penedès, Priorat, Terra Alta, Conca de Barberà, Ribera d'Ebre, Baix
Camp, Tarragonès, Baix Ebre i Alt Camp
Quantitat concedida total: 540.000,00 euros
Acord Decret de Presidència (per avocació de competència):
20/07/2015
Import lliurat anteriorment: 270.000,00 euros (50% en concepte de
bestreta a cada Consell Comarcal a la signatura del conveni)
Objecte de la subvenció: Mobilitat del curs 2014/2015
7. Conveni amb l'Ajuntament de Tarragona
Quantitat concedida: 5.803,16 euros
Acord de Ple: 29/10/2010
Objecte de la subvenció: Manteniment anual ús infraestructures
informàtiques 2015
S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les
entitats, amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries així mateix assenyalades:
1. Nom entitat: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Quantitat a lliurar: 153.351,77 euros
Aplicació pressupostària: 2016 3070 450 76201 02
2. Nom entitat: Federació de Salut Mental de Catalunya
Quantitat a lliurar: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 1200 311 48961 02
3. Nom entitat: Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 8.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 9000 462 45101 02
4. Nom entitat: Universitat Rovira i Virgili

Quantitat a lliurar: 40.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 9000 462 45101 02
5. Nom entitat: Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2016 9000 462 45101 02
6. Nom entitat: Consells Comarcals del Montsià, del Baix Penedès,
del Priorat, de la Terra Alta, de la Conca de Barberà, de la Ribera
d'Ebre, del Baix Camp, del Tarragonès, del Baix Ebre i de l'Alt Camp
Quantitat a lliurar (50% restant): 270.000,00 euros (Els imports
individualitzats a cada Consell Comarcal es troben a la relació
comptable núm. 1168 que s'adjunta)
Aplicació pressupostària: 2016 1010 326 46502 02
7. Nom entitat: Ajuntament de Tarragona
Quantitat a lliurar: 5.803,16 euros
Aplicació pressupostària: 2016 9000 926 46205 01
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten, l’import total de les quals és de 523.154,93 euros.
Servei d'Assistència al Territori........................ 153.351,77 euros
Núm. 1214 ........................................................... 153.351,77 euros
SAM - Medi Ambient...........................................
Núm. 1171 ......................................................….

30.000,00 euros
30.000,00 euros

Coneixement i Qualitat........................................
Núm. 1200 ............................................................
Núm. 1133 ...........................................................
Núm. 1199 ...........................................................
Núm. 1228 ............................................................

73.803,16 euros
8.000,00 euros
20.000,00 euros
40.000,00 euros
5.803,16 euros

SAM - AITC.......................................................... 270.000,00 euros
Núm. 1168 ............................................................ 270.000,00 euros
Tercer.- Amb la documentació que s'adjunta amb la relació
comptable núm. 1168 queda justificada la bestreta de la subvenció
concedida als diferents Consells Comarcals pel conveni de Mobilitat
del curs 2014/2015.
Quart- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els
imports als beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

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

