A la ciutat de Tarragona, a 18 de març de 2016
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora

*En el punt 5 de l'ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern essent
les 10:40h s'incorpora a la sessió.
Excusa la seva assistència l'Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros
Casanova.
Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre -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 11 DE MARÇ DE 2016.

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 11 de març
de 2016.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 2.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIFERENTS
AJUNTAMENTS. CONVOCATÒRIA D'INVERSIONS 2014
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per diversos ajuntaments per tal
de justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern de data
11/07/2014, per la convocatòria d'inversions pels equipaments
municipals, s’ha comprovat que l’import total de les despeses
executades de l'actuació subvencionada ha estat inferior a l’import del
pressupost presentat inicialment, el qual va servir per a quantificar
l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 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. Aquesta unitat gestora ha enviat un escrit als ajuntaments de Creixell
i Montblanc comunicant-los que si en el termini que estableix la Llei no
es presenta més justificació, es proposarà el pagament proporcional de
les subvencions i la baixa del crèdit restant.
4. L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja ja fa constar que la justificació
presentada correspon al total realitzat, i que no presentarà més
justificació.
5. Es fa constar les comprovacions i les incidències detectades en la
documentació presentada, si s'escau.
6. Els representants dels ajuntaments han declarat de forma expressa
que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
7. En cas que els beneficiaris tinguin deutes pendents amb aquesta
Diputació, es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el

reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada pels
beneficiaris que es relaciona.
Segon. Lliurar als següents beneficiaris la quantitat que s’indica, amb
càrrec a la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament de Creixell
Concepte subvenció:
Adquisició mobiliari "Cal Cabaler"
Data Acord concessió:
11-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
7.019,21 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.832,44 euros
Import concedit:
5.465,95 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
3.982,11 euros
Import a pagar amb reducció:
3.185,69 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.280,26 euros
Número d'operació anterior:
2014026803
Data de requeriment per justificació insuficient: 13/01/2016
Data d'avís de rebuda:
14/01/2016
Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Concepte subvenció:
Equipament Sala de les Corts
Catalanes
Data Acord concessió:
11-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
8.600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.343,36 euros
Import concedit:
5.840,35 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
7.980,00 euros
Import a pagar amb reducció:
5.582,15 euros
Import no justificat a donar de baixa:
258,20 euros
Número d'operació anterior:
2014026859
Data de requeriment per justificació insuficient: 13/01/2016
Data d'avís de rebuda:
14/01/2016

Beneficiari:
Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja
Concepte subvenció:
Adquisició mobiliari Sala
d'exposicions
Data Acord concessió:
11-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
7.607,50 euros
Pressupost Mínim a Executar:
7.300,44 euros
Import concedit:
5.840,35 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
2.910,74 euros
Import a pagar amb reducció:
2.328,59 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3.511,76 euros
Número d'operació anterior:
2014026882
Total: ................................... 11.096,43 euros

Tercer. Notificar-ho als interessats.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient
d'aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa els crèdits
restants, d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 3.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIFERENTS
AJUNTAMENTS. CONVOCATÒRIA D'INVERSIONS 2015
- proposta 1
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per diversos ajuntaments per tal
de justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern de data
19/06/2015, per la convocatòria d'inversions pels equipaments
municipals, s’ha comprovat que l’import total de les despeses
executades de l'actuació subvencionada ha estat inferior a l’import del
pressupost presentat inicialment, el qual va servir per a quantificar
l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost estableixen que: “L’import de la subvenció concedida s’ha

de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir
el percentatge de subvenció concedida”.
3. Els interessats fan constar que la justificació presentada és la totalitat
de la despesa feta, per aquest motiu es proposa el pagament
proporcional de la subvenció corresponent.
4. Es fa constar les comprovacions i les incidències detectades en la
documentació presentada, si s'escau.
5. Els representants dels ajuntaments han declarat de forma expressa
que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
6. En cas que els beneficiaris tinguin deutes pendents amb aquesta
Diputació, es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions.
- Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació
de Tarragona.
- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
- Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada pels
beneficiaris que es relaciona.
Segon. Lliurar als següents beneficiaris la quantitat que s’indica, amb
càrrec a la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament de Bonastre
Municipi:
Bonastre
Concepte subvenció:
Millores al Centre Cívic "La
Societat"
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
7.902,92 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.639,34 euros
Import concedit:
5.975,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
6.474,09 euros

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

5.826,68 euros
148,72 euros
2015026987

Beneficiari:
Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi:
Cabra del Camp
Concepte subvenció:
Adquisició projector Sala multiusos
i millora il·luminació escenari Envelat
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
10.534,40 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.639,34 euros
Import concedit:
5.975,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.671,00 euros
Import a pagar amb reducció:
1.503,25 euros
Import no justificat a donar de baixa:
4.472,15 euros
Número d'operació anterior:
2015026992
Total: ............................ 7.329,93 euros

Tercer. Notificar-ho als interessats.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient
d'aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa els crèdits
restants, d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
-

-

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

- Proposta 2
FETS
1. L'Ajuntament d'Arbolí ha presentat la segona i última justificació de la
subvenció concedida per la Junta de Govern de data 19/06/2015, per la
convocatòria d'inversions pels equipaments municipals i s’ha comprovat
que l’import total de les despeses executades de l'actuació
subvencionada ha estat inferior a l’import del pressupost presentat
inicialment, el qual va servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost estableixen que: “L’import de la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost

presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir
el percentatge de subvenció concedida”.
3. L'interessat fa constar que la justificació presentada és la totalitat
de la despesa feta, per aquest motiu es proposa el pagament
proporcional de la subvenció corresponent.
4. Es fa constar les comprovacions i les incidències detectades en la
documentació presentada, si s'escau.
5. Els representants de l'ajuntament han declarat de forma expressa
que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
6. En cas que els beneficiaris tinguin deutes pendents amb aquesta
Diputació, es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada pel
beneficiari que es relaciona.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s’indica, amb
càrrec a la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament de l'Arbolí
Concepte subvenció:
Adquisició béns mobles per
equipaments municipals
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
4.185,86 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.168,70 euros
Import concedit:
3.960,27 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Import parcial pagat:
2.707,54 euros
Despesa justificada:
763,52 euros
Últim import a pagar amb reducció:
725,34 euros

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

527,39 euros
2015026977

725,34 euros

Tercer. Notificar-ho a l'interessat.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient
d'aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el crèdit
restant, d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE L'ÀREA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL
CIUTADÀ
Cultura
PUNT 4.1.- PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS DE
GRUPS CULTURALS I/O PERSONES A L'e-CATÀLEG ANY 2016.
FETS:
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de
grups culturals, en les que es demana la inscripció o l'actualització de
dades en el Catàleg de Programacions Culturals als Ajuntaments ecatàleg-,
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes
d'inscripció a l'ecatàleg vigents.
FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona
Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i
modificacions al catàleg vigent de programacions culturals pels
ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per Internet:
Noves inscripcions:
Ball de bastons de la Selva del Camp
Balls i Danses
Balls Populars i tradicionals
Javier Van Velthoven
Música
Música Clàssica i de Cambra
Jazz Attack Quartet
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
SENSE PISTOLA
Música
Cantautors
ZAMBA SHOW
Música
Orquestres amb condicions específiques
2. Actualitzacions:
AGRUPACIÓ DE CULTURA POPULAR DEL VENDRELL
Preu per quilòmetre: 0
Espectacles:
* Nom: BALL DE BASTONS INFANTIL · Preu: 400 euros
* Nom: BALL DE PANDEROS · Preu: 400 euros
* Nom: BALL DEL 4 DE MARÇ · Preu: 400 euros
* Nom: BALL DE PASTORETS · Preu: 400 euros
* Nom: BALL DE VALENCIANS · Preu: 500 euros
* Nom: BALL DE LES GITANES · Preu: 400 euros
* Nom: GRALLES DEL BAIX PENEDÈS · Preu: 400 euros
* Nom: BALL DE LA PATATUF · Preu: 400 euros
* Nom: BALL DE BASTONS · Preu: 400 euros
COLLA CASTELLERA XIQUETS DE CAMBRILS
COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE FALSET
Cor DaCapo de Tarragona
Espectacles:
* Nom: Concert Nadal · Preu: 900 euros
* Nom: Waters · Preu: 1000 euros
GRUP ESCENIC ATENEA
Espectacles:
* Nom: NO ET VESTEIXIS PER SOPAR · Preu: 900 euros
* Nom: HOMES! · Preu: 900 euros
* Nom: PARAULES ENCADENADES · Preu: 900 euros
Inflables Infantils FESTES

ORQUESTRA MARINADA
Xaranga TAL COM SONA
Espectacles:
* Nom: Sardanes. · Preu: 1800 euros
* Nom: Jotes · Preu: 825 euros
* Nom: Festa Major. · Preu: 3750 euros
* Nom: Processó i cercavila. · Preu: 2750 euros
* Nom: Ball de Vermut. · Preu: 1650 euros
* Nom: Corre-bars · Preu: 975 euros
* Nom: Matinada · Preu: 1210 euros
* Nom: Cercavila · Preu: 1030 euros
3.- Que es donin de baixa les següents peticions:
LA DESBANDADA
Satèl·lit
4.- Notificar l'acord als interessats.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 4.2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L'ASSOCIACIÓ MEDIEVAL DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI, PER
A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA MEDIEVAL I APROVACIÓ DEL
CONVENI CORRESPONENT.
FETS
1. L'Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi de Montblanc en data
15 de febrer de 2016, ha tramès una petició de subvenció a aquesta
Diputació, (RE 1-2016-004319-1) per a l'organització dels actes de la
Setmana Medieval de Montblanc, l'any 2016. Per aquesta actuació ha
previst unes despeses per import de 120.000,00 euros.
2. L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, és una entitat
cultural sense ànim de lucre que té com a únic objectiu l'organització de
la Setmana Medieval de Montblanc. Cada any, durant una setmana se
celebren a Montblanc una gran varietat d'actes centrats en la vida a la
Catalunya medieval i en la figura de Sant Jordi, el patró de Catalunya.
Compta amb les aportacions de socis i col·laboradors, però atès el cost
dels diferents actes, demana ajut a la Diputació de Tarragona per a
continuar gaudint del prestigi i rellevància que aquesta festa té arreu de
Catalunya i de l'Estat Espanyol.
3. Que per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a
les convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta

Diputació, però té la voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre
totes aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen
un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en
la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa
4. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2016,
s’ha consignat la partida pressupostària 2010-334-48905, Conveni
Associació Llegenda de Sant Jordi – Setmana Medieval, amb un import
de 20.000 euros per aquest beneficiari i concepte, per la qual cosa s’ha
redactat un conveni per a regular la concessió d’una subvenció amb
l’objectiu esmentat.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció per import de 20.000,00 euros a
l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc per a
l'organització de la Setmana Medieval.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2016-2010334-48905 del pressupost vigent de la Diputació.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l'Associació Medieval de la Llegenda de sant Jordi a Montblanc per a la
Setmana Medieval.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord.
Cinquè. Notificar l’acord al beneficiari.
Sisè.- Comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació.

Règim de recursos:
-

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

PUNT 4.3.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L'INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ
SOCIAL PER A LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT
DEL BARRANC DE LA BOELLA AL MUNICIPI DE LA CANONJA I
APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT.
FETS
1. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, en data
26 de febrer de 2016, tramet una sol·licitud a la Diputació on demana
una subvenció per a dur a terme una intervenció arqueològica al
jaciment del barranc de La Boella al municipi de la Canonja, adjuntant
un pressupost de despeses per import de 20.000 euros
2. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents
entitats per a possibilitar la realització d’activitats culturals amb la
finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques de Tarragona i per aquest motiu s’ha elaborat l’esborrany de
conveni a signar per a regular la concessió d’una subvenció a aquesta
entitat.
3. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2016, a la partida 2010/334/45105 s’ha previst una assignació
nominativa de 12.000 euros per a aquest beneficiari i per aquest
objecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Concedir una subvenció a l'Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social per import de 12.000,00 euros, per a la
intervenció arqueològica al jaciment del barranc de la Boella al municipi
de la Canonja.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010-33445105 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per a la intervenció
arqueològica al jaciment del barranc de la Boella al municipi de la
Canonja.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Cinquè. Notificar l’acord que, si s’escau, s’adopti al beneficiari, i
comunicar-ho a Intervenció
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 4.4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’ASSOCIACIÓ CAMERA MUSICAE PER A LA CELEBRACIÓ D’UN
CONCERT EN UN MUNICIPI DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA,
L’ANY 2016 I APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT.
FETS
1. L’Associació Camera Musicae en data 15 de febrer de 2016, número
de registre d’entrada 1/2016/004323-1, tramet una sol·licitud a la
Diputació on demana una subvenció per a la celebració d’un concert en
un municipi de la demarcació de Tarragona, per la qual cosa presenta
un pressupost de despeses per import de 20.130,00 euros
2. La Diputació de Tarragona pretén, entre d’altres aspectes, contribuir
a una major dinamització dels municipis de la demarcació de
Tarragona, inclòs l’àmbit musical, per això mitjançant la concessió d’una

subvenció a l’associació Camera Musicae vol possibilitar que es duguin
a terme un concert gratuït en un municipi de les nostres comarques.
3. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2016, partida pressupostària 2010-334-48929 s’ha previst una
assignació nominativa per a aquest beneficiari i per aquest objecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a l’Associació Camera Musicae, per
import de 10.000,00 euros, per a la celebració d’un concert en un
municipi de la demarcació de Tarragona, l'any 2016
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010-33448929 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Associació Camera Musicae per a l’any 2016
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Cinquè. Notificar l’acord al beneficiari,
Sisè. Comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació
Règim de recursos:
-

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

PUNT 4.5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL
CENTRE DE LECTURA DE REUS PER A LES ACTIVITATS
CULTURALS DE L’ENTITAT, DURANT ELS MESOS DE GENERJUNY DE 2016 I APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT.
FETS
1. El Centre de Lectura de Reus en data 15 de febrer de 2016 (RE 12016-004321-1) tramet una sol·licitud a la Diputació on demana una
subvenció per a dur a terme les activitats culturals de l’entitat durant els
mesos de gener a juny de 2016, per la qual cosa presenta un
pressupost de despeses de 41.740,00 euros
2. Que la Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les
diferents entitats per a possibilitar la realització d’activitats culturals amb
la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques de Tarragona i per aquest motiu s’ha elaborat l’esborrany de
conveni a signar per a regular la concessió d’una subvenció a aquesta
entitat.
3. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2016, s’ha previst una assignació nominativa a la partida
pressupostària 2010-334-48914 per un import de 15.000 euros, per a
aquest beneficiari i per aquest objecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció al Centre de Lectura de Reus per
import de 15.000,00 euros, per a les activitats culturals de l’entitat del
primer semestre del 2016.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura

del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010-33448914 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i el Centre
de Lectura de Reus per a les activitats culturals de l’entitat del 2016.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Cinquè. Notificar l’acord al beneficiari,
Sisè. Comunicar-ho a Intervenció
Règim de recursos:
-

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

PUNT 4.6.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT
D’EXPEDIENTS DE SUBVENCIÓ CONCEDIDES A DIFERENTS
AJUNTAMENTS. CONVOCATÒRIA D'INVERSIONS ANY 2014
Fets

1.- Diversos ajuntaments no han presentat en el termini establert, que
era fins a 31 de desembre de 2015, la justificació econòmica total o
parcial de les subvencions concedides per la Junta de Govern
d’aquesta Diputació, per la convocatòria d'Inversions de l'any 2014.
2.- Segons consta en els respectius expedients, s’ha tramitat el
corresponent requeriment reclamant la documentació justificativa de les
subvencions concedides que permeti comprovar l’acompliment de la
finalitat que en determina la concessió, amb l’advertiment que, si en el
termini que estableix la llei no es presenta la documentació es
declarrarà, per resolució expressa, la caducitat de l’expedient i la baixa
del crèdit corresponent.
3.- Finalitzats els terminis legalment establerts, no s’ha rebut resposta
per part dels ajuntaments corresponents.
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 comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Declarar la caducitat dels expedients de les subvencions
concedides d'acord a la convocatòria d'Inversions de l'exercici 2014, als
següents ajuntaments per no haver presentat en els terminis establerts
la documentació justificativa requerida que permeti comprovar
l’acompliment de la finalitat que va determinar la concessió de la
subvenció:
Beneficiari: Ajuntament de La Masó
Concepte: Reforma terrat edifici polivalent
Pressupost elegible: 6.500 euros
Pressupost mínim a executar: 5.789,48 euros
Percentatge concedit: 95%
Import concedit: 5.500 euros
Partida : 2010-330-76210
Import pagat corresponent a una primera justificació: 3.448,50 euros
Data del requeriment de la segona justificació: 9-2-2016
Data de l'avís de rebuda: 12-02-2016
Import a donar de baixa: 2.051,50 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Concepte: Millores i adquisició béns mobles per diversos equipaments
Pressupost elegible: 16.011,33 euros
Pressupost mínim a executar: 6.147,74 euros
Percentatge concedit: 95%
Import concedit: 5.840,35 euros
Partida : 2010-330-76210
Data del requeriment de la justificació: 25-01-2016
Data de l'avís de rebuda: 27-01-2016
Import a donar de baixa: 5.840,35 euros

Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Concepte: Ampliació Arxiu municipal
Pressupost elegible: 8.978,81 euros
Pressupost mínim a executar: 6.489,28 euros
Percentatge concedit: 90%

Import concedit: 5.840,35 euros
Partida : 2010-330-76210
Data del requeriment de la justificació: 25-01-2016
Data de l'avís de rebuda: 27-01-2016
Import a donar de baixa: 5.840,35 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Concepte: Projecte museístic Centre d'Interpretació dels Molins Fariners
Pressupost elegible: 29.028 euros
Pressupost mínim a executar: 6.489,28 euros
Percentatge concedit: 90%
Import concedit: 5.840,35 euros
Partida : 2010-330-76210
Data del requeriment de la justificació: 25-01-2016
Data de l'avís de rebuda: 27-01-2016
Import a donar de baixa: 5.840,35

Beneficiari: Ajuntament de La Morera de Montsant
Concepte: Adquisició béns mobles diversos equipaments
Pressupost elegible: 7.685,45 euros
Pressupost mínim a executar: 6.147,74 euros
Percentatge concedit: 95%
Import concedit: 5.840,35 euros
Partida : 2010-330-76210
Data del requeriment de la justificació: 25-01-2016
Data de l'avís de rebuda: 27-01-2016
Import a donar de baixa: 5.840,35 euros

Segon.Donar de baixa els crèdits corresponents a aquestes
concessions.
Tercer.- Notificar-ho a l’interessat
Quart.- Comunicar-ho a la Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

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

Gestió de Centres d'Educació
PUNT 4.7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL “CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L'INSTITUT
DE
CULTURA
DE
BARCELONA MITJANÇANT EL MUSEU DEL DISSENY I LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA”.

Fets
1. Al mes de juliol de 2015, l’Institut de Cultura de Barcelona (en
endavant ICUB) va presentar a les Escoles d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona una proposta de conveni de col·laboració,
mitjançant el Museu del Disseny de Barcelona (en endavant MDB), amb
l’objectiu de crear un marc de col·laboració entre l’esmentada institució i
les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona per promoure
diferents formats d’activitats educatives relacionades amb el disseny, la
creativitat i la innovació, entre d’altres com:
-

Projectes de col·laboració i recerca comuns
Col·laboracions amb els docents
Préstec interbibiliotecari
Cessió d’espais
Accés gratuït o amb descomptes a les exposicions del MDB per
als estudiants dels centres.

En data 30 de novembre de 2015, el Museu del Disseny de Barcelona
ha tramés a la Unitat de Gestió de Centres d’Educació la proposta de
conveni de col·laboració.
2. Les direccions de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona han informat favorablement sobre la formalització de
l’esmentat conveni, ja que el MDB (inscrit a l’ICUB), és una institució de
referència en el món del disseny i és considera molt positiu que tant el
professorat com l’alumnat puguin establir aquesta col·laboració.
3. Aquest conveni no comporta cap despesa directa entre les parts. Les
propostes de descompte són voluntàries i no impliquen obligacions de
despesa, tal com s’estableix a la clàusula vuitena de l’esmentat
conveni. En la mateixa clàusula vuitena, es preveu que el finançament
dels projectes en col·laboració, que es puguin portar a terme com a
desenvolupament de l’indicat a la clàusula dos del conveni implicarà la
signatura d’una addenda entre les parts.
Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

5. Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot l’anterior, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el “Conveni marc de col·laboració entre l'Institut de
Cultura de Barcelona mitjançant el Museu del Disseny i la Diputació de
Tarragona”.
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme els tràmits necessaris per donar compliment al
present acord.
Tercer. Notificar-ho a l’Institut de Cultura de Barcelona qui ho
comunicarà al Museu del Disseny de Barcelona.
Quart. Comunicar-ho a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

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

Comunicació
PUNT 4.8.-PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGA PER A LA
PRESENTACIÓ
DE
LA
DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A UNA ENTITAT
PER A LA PUBLICACIÓ D'UNA REVISTA LOCAL O COMARCAL
FETS
1. La Diputació de Tarragona, en data 25 de setembre de 2015, va
concedir una subvenció a diverses entitats, per a la publicació de
revistes de caràcter local i comarcal, d'acord a la convocatòria de bases
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de data 20 de febrer
de 2015.
2. En el moment de la justificació, l'entitat que es relaciona més avall ha
presentat un escrit comunicant que no poden presentar la totalitat de la
justificació dins el termini establert a les bases., tot i que de presenten
una part de la justificació.

3. L'esmentada entitat, però, sí que presenta una part de la
documentació justificativa, amb la qual cosa demostra que està portant
a terme l'activitat per a la qual va sol·licitar la subvenció.
4. Per això, aquesta entitat demana una ampliació del termini per a
poder presentar la documentació justificativa.
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 comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Concedir a la següent entitat una ampliació del termini per a la
presentació de la documentació justificativa de la subvenció que
s'indica, que serà, com a màxim, fins al 31 de març de 2016:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Import:
Partida:
Núm. d'operació:

Associació Cultural Lo Rafal
Alcanar
Revista Lo Rafal
1.016,80 euros
5020-491-48900
2015040556-D

2.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
General de la Diputació perquè en tingui coneixement.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 5.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D’ALDOVER PER A LA
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ
D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS

I
PERIURBANS
I
RECOLLIDA
D’ANIMALS
ABANDONATS. CONVOCATÒRIA 2015.

DOMÈSTICS

EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 6 de febrer de 2015, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, per l’exercici 2015 i
publicada al BOPT núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 19 de juny de 2015, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament d’Aldover una
subvenció de 413,48 € per peridomèstics amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016/1200/311/46214/02 i núm. d’operació 2015027428
per actuacions del programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 29 de febrer de 2016, (RE 8004330008-1-2016005988-2, de 1 de març de 2016), l’Ajuntament d’Aldover comunica la
renúncia a la subvenció atorgada davant la impossibilitat de realitzar
l’actuació.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC, el procediment finalitza entre d’altres
circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la
sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per l’ordenament jurídic.
2.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions
imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de
les condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la
possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari.
3.- En el present cas, l’Ajuntament d’Aldover renúncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les
subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut
pública, per efectuar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del
programa de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida
d’animals abandonats, per import de 413,48 €, concedida a
l’Ajuntament d’Aldover, per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona de 19 de juny de 2015.

Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament
d’Aldover amb a l’aplicació pressupostària 2016/1200/311/46214/02 i
núm. d’operació 2015027428, corresponent al concepte i import abans
esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Aldover i traslladar-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.
CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE L'AREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 6.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA I
L'APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSORCI
LOCALRET PER A L'EXERCICI 2016
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 11 d’octubre de 2004, la Diputació de Tarragona va signar el
conveni de col·laboració amb el Consorci LOCALRET pel
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i noves
tecnologies.
2. La finalitat del Consorci LOCALRET és promoure i supervisar el
desenvolupament de les noves xarxes de telecomunicacions, actuar
com a interlocutor dels ajuntaments davant els operadors i impulsat la
utilització de les noves tecnologies per part dels municipis i les
autoritats locals, tot contribuint al progrés i a l’equilibri territorial del
nostre país.
3. La clàusula sisena d’aquest conveni estableix que la seva vigència
és anual, amb pròrroga expressa per a cada exercici, aprovant cada
any l’aportació econòmica que es determini.
4. Segons l’establert en la clàusula quarta del conveni signat, el
Consorci comunicarà anualment a la Diputació de Tarragona
l’actualització de l’aportació econòmica.

5. En l’escrit de 10 de gener de 2016 (Registre d’entrada 1-2016004042-1,de 11 de febrer de 2016) el Consorci LOCALRET presenta la
proposta de quota per a l’any 2016 per un import de 62.00,00 €.
6. En el pressupost de despesa de la Diputació de Tarragona consta la
partida nominativa 9000/922/46700 Conveni Consorci Localret amb
suficient consignació pressupostària per tal d’atendre aquesta despesa.
7. El director de l’Àrea de Coneixement i Qualitat ha emès informe
favorable sobre la necessitat i conveniència de la pròrroga d’aquest
conveni per a l’any 2016 i l’aportació prevista.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
4. Article 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.
5. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consorci LOCALRET signat l’11 d’octubre de 2004.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i el Consorci LOCALRET per a l’exercici 2016
amb la finalitat de donar suport i potenciar la incorporació dels municipis
a l’espai de les noves tecnologies i les xarxes de comunicacions.
Segon.- Aprovar l’aportació econòmica total per a l’exercici
pressupostari 2016, que es fixa en SEIXANTA-DOS MIL EUROS
(62.000,00 €), amb càrrec a la partida 9000/922/46700/01 Conveni
Consorci LOCALRET.
Beneficiari: Consorci Localret
Municipi: Barcelona
Concepte: Concessió aportació Localret, any 2016
Pressupost Elegible: 62.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 62.000,00 euros
Partida pressupostària: 9000/922/46700/01
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci LOCALRET i comunicar-ho
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
del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
PUNT 7.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I
EXPROPIACIONS
PUNT 7.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT
ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, DE VEHICLES NOUS
DESTINATS AL PARC MÒBIL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 156.000,00 EUROS
(IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS

1. El cap de Serveis Generals de Règim Intern ha informat sobre la
necessitat de contractar el subministrament, mitjançant arrendament
amb opció de compra, de vehicles nous de representació i serveis
destinats al parc mòbil de la Diputació de Tarragona i gestionats pel
departament de Serveis Generals de Règim Intern, adscrit a l’Àrea de
Serveis Interns, així com el manteniment i/o reparació dels mateixos. El
contracte de subministrament es divideix en els següents cinc lots:
-

Lot 1: Un (1) vehicle de representació.
Lot 2: Dos (2) vehicles interurbans.
Lot 3: Un (1) vehicle tot terreny.
Lot 4: Un (1) vehicle de transport.
Lot 5: Un (1) vehicle elèctric.

2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
cap de Serveis Generals de Règim Intern 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, regirà el contracte. El
pressupost base de licitació és de 156.000,00 euros (IVA exclòs) amb el
desglossament següent:

Lot 1

Import
unitari
mensual
700,00 €

Unitats

Total
mensual

1

700,00 €

Pressupost
Mensualitats base de
licitació
48
33.600,00 €

Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

400,00 €
500,00 €
550,00 €
700,00 €

2
1
1
1

800,00 €
500,00 €
550,00 €
700,00 €

48
48
48
48

38.400,00 €
24.000,00 €
26.400,00 €
33.600,00 €

3. En data 14 de març de 2016, la Secretaria General ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data 15 de març de 2016, la Intervenció general ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia, en el que fa constar que el
crèdit de l'aplicació pressupostària 2016-4020-920-20400 és adequat a
la naturalesa de la despesa i suficient. Pel que fa a les despeses
corresponents als exercicis 2017 a 2020, restaran subordinades al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no
harmonitzat, en aplicació dels articles 157 a 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació correspon a
la Junta de Govern per delegació del president de la Diputació de
Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament,
mitjançant arrendament amb opció de compra, de vehicles nous
destinats al Parc Mòbil de la Diputació de Tarragona, amb pressupost
base de licitació de 156.000,00 euros (IVA exclòs), amb el
desglossament següent:

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Pressupost base de licitació
33.600,00 €
38.400,00 €
24.000,00 €
26.400,00 €
33.600,00 €

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 188.760,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4020-920-20400 del pressupost de la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i als Serveis Generals
de Règim Intern.
PUNT 7.2.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT DE LES XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS
MUNICIPALS DE 26 AJUNTAMENTS PILOT.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern, de data 4 de desembre de 2015, es
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat) del subministrament de les xarxes informàtiques locals
municipals de 26 ajuntaments pilot, amb un pressupost màxim de
licitació de 54.666,00 euros (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert,
la Mesa de Contractació, en data 8 de gener de 2016, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels tres (3) licitadors
presentats, que són els següents:
Plica
núm.
1
2
3

Licitador
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL (INDIGO GRUP)
IRD TELECOMUNICACIONES, SL
INATEL CONSULTORIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, SL

La Mesa de Contractació va constatar que en la documentació
presentada per l'empresa INATEL CONSULTORIA Y PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES, SL (plica 3) mancava aportar la declaració
responsable de complir amb les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, segons el model de l'Annex 3 del Plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.
Per tractar-se d'un defecte subsanable la Mesa va acordar requerir-li
perquè pogués esmenar-ho fins el dia 13 de gener de 2016 a les 14:00
hores.
La Mesa va acordar reunir-se el dia 15 de gener de 2016 per examinar
la documentació aportada en tràmit d’esmenes i, a continuació, en acte
públic, fer l’obertura dels sobres B dels licitadors acceptats.
3. En data 15 de gener de 2016, la Mesa de Contractació va reunir-se
per examinar la documentació aportada per l'empresa INATEL
CONSULTORIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, SL en

tràmit d'esmena, va constatar que aquesta era correcta i va acordar
admetre als tres (3) licitadors presentats.
4. En la mateixa sessió, el president de la Mesa de Contractació, en
acte públic, va procedir a l'obertura dels sobres B (proposició
econòmica) dels tres (3) licitadors, els quals es van passar al
responsable del contracte per a la seva valoració d'acord amb el criteri
establert en l'apartat m) del quadre de característiques del contracte
(annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars). El resultat
de l'obertura dels sobres B es va publicar al Perfil de Contractant el dia
15/01/16.
5. En data de signatura electrònica 20 de gener de 2016, el cap de la
Unitat Informàtica Municipal de l'Àrea de Coneixement i Qualitat,
responsable del contracte va informar que la oferta econòmica
presentada per l'empresa INATEL CONSULTORIA Y PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES, SL (plica núm. 3) podria considerar-se
anormal o desproporcionat, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.
5 del Plec de clàusules administratives particulars, per la qual cosa se li
va requerir perquè justifiqués la seva oferta.
6. Dins del termini establert en el requeriment, l'empresa INATEL
CONSULTORIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, SL va
presentar la documentació justificativa de la seva oferta a la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions que la va trametre al
responsable del contracte per a la seva valoració.
7. En data 17 de febrer de 2016, el tècnic responsable del contracte va
emetre informe relatiu a la justificació del valor anormal o
desproporcionat en el que va considerar que l'empresa no justificava
suficientment la seva oferta econòmica (publicat íntegrament en el Perfil
de Contractant el dia 08/03/2016). En compliment del que disposa
l'article 275 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Secretaria General i la
Intervenció General van emetre informes, de dates 18 i 19 de febrer de
2016, respectivament, acceptant l'informe del responsable del
contracte.
8. En data de signatura electrònica 24 de febrer de 2016, el cap de la
Unitat Informàtica Municipal, responsable del contracte, va emetre
informe de valoració dels sobres B de les ofertes acceptades (publicat
íntegrament en el Perfil de Contractant el dia 08/03/2016), el qual es
transcriu a continuació:
"INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL
PROCEDIMENT OBERT PER CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE
LES XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS MUNICIPALS DE 26
AJUNTAMENTS PILOT. (Exp. 8004330008-2015-0008371)

D’acord amb el plec de prescripcions tècniques, es valoraran els dos
criteris definits tenint en compte la documentació presentada de la
forma següent:
Criteri 1
A les condicions econòmiques (70 punts)
____________________________________________________________
Puntuació oferta=70x(Preu oferta més econòmic / Preu Ofert) sense IVA
Import base de licitació sense IVA (54.666,00€)
Empresa
Oferta
Puntuació
Econòmica *sense
iva
IRD TELECOMUNICACIONES S.L
40.999,85€
70,0
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD S.L.
41.000,69€
69,9
Criteri 2
Millores
2.1 Ampliació garantia addicional a l’any exigit al plec (2 punts per any addicional) fins
un màxim de (8 punts).
IRD TELECOM ofereix 4 anys de garantia addicional (4 anys x 2 punts per any=8
punts).
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD ofereix 4 anys de garantia addicional (4 anys x
2 punts per any=8 punts).
2.2 Reducció en setmanes del temps d’execució respecte a les 10 exigides al plec (2
punts per setmana de reducció) fins un màxim de (10 punts).
IRD TELECOM ofereix una reducció de 5 setmanes (5 setmanes x 2 punts per
setmana=10 punts).
INTEGRACIONS DIGITALES GOLD ofereix una reducció de 5 setmanes (5 setmanes
x 2 punts per
setmana=10 punts).
2.3 Realització de la totalitat dels treballs fora de la jornada normal d’atenció al públic
de l’ajuntament (7 punts).
IRD TELECOM manifesta realitzarà la totalitat dels treballs fora de la jornada normal
d’atenció al públic (Total 7 punts).
INTREGRACIONES DIGITALES GOLD manifesta realitzarà la totalitat dels treballs
fora de la jornada
normal d’atenció al públic ( Total 7 punts).
2.4 Certificat FORTINET “Authorized reseller” (5 punts).
IRD TELECOM aporta Certificat FORTINET “Authorized reseller” (5 punts).
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD aporta Certificat FORTINET “Authorized
reseller” (5 punts).

Empresa
IRD TELECOMUNICACIONES S.L
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD
S.L.
RESUM DE PUNTUACIONS
Empresa
IRD TELECOMUNICACIONES, SL
INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL

2.1
8
8

1
70,0
69,9

2.2
10
10

2.3
7
7

2
30
30

2.4
5
5

Puntuació
30
30

Total
100,0
99,9

És per això que es proposa adjudicar la contractació del SUBMINISTRAMENT
DE LES XARXES INFORMÀTIQUES LOCALS MUNICIPALS DE 26

AJUNTAMENTS PILOT a l’empresa IRD TELECOMUNICACIONES S.L.,
d’acord amb les puntuacions obtingudes."

9. En data 2 de març de 2016, la Mesa de Contractació va assumir els
informes del tècnic responsable del contracte i va proposar a l'òrgan de
contractació excloure de la licitació del contracte a l'empresa INATEL
CONSULTORIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, SL
(plica núm. 3), per no justificar suficientment l'oferta presentada en
baixa anormal o desproporcionada. Així mateix, va proposar adjudicar
el contracte del subministrament de les xarxes informàtiques locals
municipals de 26 ajuntaments pilot, per resultar ser l'oferta més
avantatjosa (100 punts), a l'empresa IRD TELECOMUNICACIONES,
SL (plica núm. 2), previ requeriment de la presentació dels justificant
d'haver constituït la garantia definitiva i d'altra documentació necessària
per adjudicar-li el contracte, d'acord amb els articles 146 i 151.2 del
Text refós de la llei de contractes del sector públic.
10. En data 14 de març de 2016, l'empresa IRD
TELECOMUNICACIONES, SL va aportar la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 2.049,99 euros, segons
carta de pagament núm. 2016000157 i la resta de documentació
requerida, que va ser trobada conforme per la secretària de la Mesa.
11. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització prèvia emès
per la Intervenció General, amb data de signatura electrònica 15 de
març de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic (en endavant TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 20152266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 2 de març de 2016.
Segon. Excloure de la licitació la proposta de l'empresa INATEL
CONSULTORIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, SL
(PLICA NÚM. 3) per haver presentat oferta amb valor anormal no
justificat suficientment, d'acord amb l'informe tècnic esmentat a la part
dispositiva.

Tercer. Adjudicar el contracte de subministrament de les xarxes
informàtiques locals municipals de 26 ajuntaments pilot a l'empresa IRD
TELECOMUNICACIONES, SL (NIF B43430438) (plica núm. 2), per un
import de QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (49.609,82 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu màxim del contracte:

40.999,85 €
8.609,97 €
49.609,82 €

Quart. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressuposaries 2016-9030-4910-64101-02 – op. 2015042433-A
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció general, a la Tresoreria general, a
l'Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Unitat de Patrimoni.
Vuitè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent dins dels 15 dies
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació,
amb l'advertiment que en el cas que no compleixi l'esmentat
requeriment, s'estarà al que disposa l'article 156 del TRLCSP. En el cas
que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article
156 del Text refós de la llei de contractes del sector públic.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI-SAT
PUNT 8.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
PUNT 8.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE
REPOSICIÓ DE LA PART MALMESA DE LA TANCA QUE CIRCUEIX

EL CPEE SANT RAFAEL, AMB UN PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTA DE 51.970,13 EUROS
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Amb data 2 de març de 2016 s'ha rebut un escrit del
Departament de Serveis Generals de Règim Intern junt al qual
trameten el Projecte de reposició de la part malmesa de la tanca
que circueix el CPEE Sant Rafael, amb un pressupost d'execució
per contracta de 51.970,13 euros, per tal que s’efectuï la seva
tramitació i es sol·liciti la corresponent llicència municipal per
poder efectuar les obres.
2. Segons consta en la Memòria del projecte la seva finalitat és la
reparació i la reposició de diferents parts de la tanca perimetral
que envolta el centre, zona Est amb tanca igual a l'existent, zona
Nord amb la perllongació de la tanca existent de xarxa perforada
i zona Oest amb tanca remarcada amb cèrcol perimetral i malla
central. Així mateix, es defineixen els criteris que hauran de
seguir-se en la realització de les obres, es determinen les dades
bàsiques i els criteris de subjecció, ancoratge i reconstrucció del
mur de pedra existent.
3. El projecte també preveu la neteja del terreny, extracció de
troncs d'arbres del marge, marcatge dels fonaments dels suports
de la nova tanca i el reforç i consolidació del mur de pedra de
separació dels dos nivells.
4. Quant a la justificació de l'obra completa es recullen les obres
necessàries per tal de dur a terme la prolongació de les dues
tanques existents i la reposició de la tanca malmesa de la zona
oest a petició de la direcció del centre, és a dir, que les obres
projectades constitueixen una obra completa, entenent-se per tal
que compleix amb la normativa vigent.
5. Aquest projecte disposa del corresponent informe de supervisió
de caràcter favorable i segons consta en el mateix informe les
obres que s'hi preveuen tenen el caràcter d'instal·lacions
complementàries previst en l'article 37.6 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (arts. 34.1.l, 34.2 i 35.2.b pel que fa a la competència per a
l’aprovació i la seva delegació i en concordança, el Decret de la
Presidència de la Diputació, de data 16 de juliol de 2015).
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú i
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques i altres disposicions concordants.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Projecte de reposició de la part malmesa de la
tanca que circueix el CPEE Sant Rafael, amb un pressupost d'execució
per contracta de 51.970,13 euros
Segon.-. Autoritzar i disposar la despesa de 469,21 euros en concepte
de Taxa per serveis urbanístics i de 1.108,05 euros en concepte
d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb càrrec a la
partida 3070/920/22502-01 del pressupost de 2016, per tal de tenir
reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es
presenti la liquidació d’aquest impost de la llicència municipal d'obra.
Règim de recursos:
-

-

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

INTERVENCIÓ
PUNT 9.- 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’obres conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal
d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.

3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagament d’exercicis anteriors.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 1.715.953,65 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Serveis Interns
Núm. 00293
Núm. 00297
Núm. 00355
Núm. 00358
Núm. 00372

120.034,04 €
291,49 €
10.019,08 €
87.188,74 €
19.306,96 €
3.227,77 €

Recursos Humans-OPE
Núm. 00374

5.278,83 €
5.278,83 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 00304
Núm. 00314
Núm. 00364
Núm. 00365

94.259,30 €
25.379,07 €
6.544,31 €
1.208,49 €
61.127,43 €

SAM
Núm. 00343

1.000,00 €
1.000,00 €

SAC
Núm. 00300
Núm. 00305
Núm. 00306
Núm. 00307
Núm. 00308
Núm. 00321
Núm. 00324
Núm. 00345
Núm. 00366
Núm. 00367
Núm. 00370
Núm. 00373
Núm. 00376
Núm. 00379
Núm. 00381

63.293,22 €

3.316,30 €
3.249,00 €
6.999,25 €
917,03 €
406,97 €
1.661,29 €
1.818,38 €
791,16 €
2.661,93 €
393,25 €
31.777,02 €
326,70 €
142,79 €
6.166,09 €
2.666,06 €

SAT
Núm. 00301
Núm. 00302
Núm. 00322
Núm. 00323
Núm. 00344
Núm. 00349

1.432.088,26 €
36.304,09 €
9.075,00 €
312,65 €
1.210.530,67 €
71,15 €
175.794,70 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total de 100,47 €, ja
que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAC
Núm. 00312

100,47 €
100,47 €

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

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

DE

COMPTES

Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, éssent l'import
total de 1.523,61 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ...................................................................

1.523,61 €

Núm. 00350 (SAT - Conservació)......................................
Núm. 00357 (Serveis Generals).........................................
Núm. 00369 (Conservatori Tortosa)...................................

828,47 €
218,00 €
477,14 €

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

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

Tercer

IURISDIAGONAL,
SLP

Núm. fra.- data
Concepte

Àrea / dept.

Intervenció
General

Rel.
Aprov.

Import

00337

1.781,75 €

SLP

102/2016/A – 05.02.2016

B62943717

Honoraris professionals per
l’estudi,
antecedents
i
elaboració
d’informe
jurídic
sobre la participació de les
entitats locals en els ingressos
de l’estat de l’exercici 2013

CONSTRUCCION
ASENSIO, SL
B43063577

General

264.00 – 30.11.2015
Treballs extres redistribució
espais 2ª planta Escola d’Art i
Disseny de Tarragona

Gestió de Centres
- SAC

00316

7.355,95 €

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 l’informe emès pel
departament gestor i per Intervenció General
S'ACORDA:
1. Aprovar i ordenar el pagament de les factures incloses a les
relacions a l'aprovació que s’annexen a l'expedient, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Tercer

IURISDIAGONAL,
SLP
B62943717

Núm. fra.- data
Concepte

102/2016/A – 05.02.2016
Honoraris
l’estudi,

professionals
antecedents

per
i

Àrea / dept.

Rel.
Aprov.

Import

Intervenció
General

00337

1.781,75 €

elaboració
d’informe
jurídic
sobre la participació de les
entitats locals en els ingressos
de l’estat de l’exercici 2013
CONSTRUCCION
ASENSIO, SL
B43063577

264.00 – 30.11.2015
Treballs extres redistribució
espais 2ª planta Escola d’Art i
Disseny de Tarragona

Gestió de Centres
- SAC

00316

2. Comunicar-ho al departament gestor i a Tresoreria.
PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL
LLIURAMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A BASE PER LA
GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. IMPORT CORRESPONENT A LA
CORRECCIÓ DE LA INCIDÈNCIA EN LIQUIDACIONS DE L’EXERCICI
2015 EN TERMINI VOLUNTARI I APLICADES AL PERÍODE
EXECUTIU (SENSE RECÀRREC)

Fets i fonaments de dret
1. Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de
Tarragona va aprovar la regulació de les condicions per al
desenvolupament per BASE – Gestió d'Ingressos de la funció
administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiva
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les
condicions d'aquesta funció administrativa, BASE – Gestió d'Ingressos
ha de percebre com a compensació econòmica per les despeses
derivades de la realització de les tasques encomanades una
compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Mitjançant comunicació del Departament de Gestió Econòmica i
Financera rebuda en data 7 de març de 2016, BASE – Gestió
d'Ingressos ha informat que durant l'exercici 2015 va recaptar en
executiva 5.839,79 euros corresponents a taxes i preus públics de la
Diputació de Tarragona que havien estat abonats pels contribuents en
període voluntari, i en conseqüència, aquest organisme va abstenir-se
de recaptar el recàrrec de constrenyiment. El referit import de 5.839,79
euros va ser ingressat a la Diputació de Tarragona mitjançant els
successius pagaments mensuals corresponents a les liquidacions
executives per part de BASE – Gestió d'Ingressos, juntament amb la
resta de cobraments efectivament abonats pels contribuents en període
executiu.
Per tal de resoldre aquesta incidència i regularitzar l'import
corresponent a la compensació econòmica per la gestió de la
recaptació en voluntària, BASE – Gestió d'Ingressos ha compensat

7.355,95 €

l'import de 116,80 euros en l'ingrés de la liquidació executiva de gener
de 2016, els quals corresponen a la compensació del 2% del principal
recaptat per import de 5.839,79 euros.
2. El principi comptable públic de no compensació de les partides
d'ingressos i despeses obliga a registrar els descomptes com a
despesa i els ingressos per l'import brut.
3. D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de
Tarragona 2016 cal aprovar la despesa i el lliurament de les
compensacions corresponents.
S'ACORDA:
1.- Aprovar la despesa i el lliurament de 116,80 euros a favor de BASE
– Gestió d'Ingressos, corresponent a la compensació econòmica per la
gestió de la recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de
Tarragona abonades pels contribuents en voluntària però aplicades per
aquest organisme al període executiu (sense recàrrec) durant l'exercici
2015, a càrrec de l'aplicació pressupostària de la Diputació de
Tarragona 2016/6020/932/22708.
2.- Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 1
amb els ingressos per liquidacions de taxes i preus públics recaptats
per BASE – Gestió d'Ingressos detallats en la liquidació executiva de
gener (2016/000182).

PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L'APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ SINDICAL
D'UGT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A
L'ANY 2015 I LLIURAMENT DE L'APORTACIÓ DE L'ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern de 06.02.2015 va ser aprovada i
lliurada l’aportació pel funcionament de la Secció Sindical d'UGT per un
import total de 1.000,00 € en concepte d’aportació amb justificació
diferida, corresponent al exercici 2015.
2. La Secció Sindical d’UGT presenta justificants per import de 307,65 €
a compte de l’aportació de l’any 2015. Aquesta justificació compleix el
que estableix la base núm. 30 de les Bases d’Execució del Pressupost
per a l’exercici 2016; si no s’ha justificat la totalitat de la bestreta,
l’import pendent s’haurà de reintegrar prèviament al lliurament d’una
nova aportació.
3. De conformitat amb la base 30 de les Bases d’Execució del
Pressupost en què es regula l’aportació pel funcionament dels òrgans

de respresentació de personal de la Diputació de Tarragona,
l’assignació pressupostària de la bestreta anual serà de 1.000,00 euros.
4. Al pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
2016/6020/920/48900 per atendre aquesta despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació
de competències.
2. Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2016.
S'ACORDA:
1. Aprovar els justificants presentats a compte de l’aportació
corresponent a l’exercici 2015 per import de 307,65 € corresponent als
justificants presentats, i el reintegrament de l'import restant de 2015 per
import de 692,35 €.
2. Lliurar la Secció Sindical d’UGT la quantitat de 1.000,00 € en
concepte d’aportació amb justificació diferida per a l’exercici 2016.
3. Comunicar aquest acord a la Secció Sindical d’UGT i Tresoreria.

PUNT 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diverses línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 1.155.200,10 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal ............................. 907.718,53 euros
Núm. 327 ..................................................................... 3.056,46 euros
Núm. 329 ..................................................................... 6.467,98 euros
Núm. 330 ..................................................................... 13.339,54 euros
Núm. 331 ..................................................................... 53.989,55 euros
Núm. 346 ..................................................................... 490.805,00 euros
Núm. 347 ..................................................................... 340.060,00 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ............................. 247.481,57 euros

Núm. 335 ..................................................................... 1.470,00 euros
Núm. 341 ..................................................................... 4.793,24 euros
Núm. 342 ..................................................................... 42.958,19 euros
Núm. 348 ..................................................................... 19.712,00 euros
Núm. 353 ..................................................................... 86.065,53 euros
Núm. 356 ....................................................................... 92.482,61 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 15.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució del departament de Medi Ambient,
respecte la documentació presentada per les entitats que es relacionen
a continuació, per tal de 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'Empresa de Reinserció Formació i Treball de Vilaseca
Quantitat concedida: 25.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/06/2015
Objecte de la subvenció: Projecte d'actuació integral del Camí dels
Molins i de la Pedrera d'en Xispa a Riudecanyes
2. Conveni amb la Cooperativa ENTRA
Quantitat concedida: 25.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/06/2015
Objecte de la subvenció: Projecte ambiental i social a la Riera de la
Boella. TM La Canonja
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: Empresa de Reinserció Formació i Treball de Vila-seca
Quantitat a lliurar: 12.500,00 euros
(50% restant)
Aplicació pressupostària: 2016-1200-241-48910-02

2. Nom entitat: Cooperativa ENTRA
Quantitat a lliurar: 12.500,00 euros
(50% restant)
Aplicació pressupostària: 2016-1200-241-48911-02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons la relació comptable a l'aprovació núm. 389 que
s'adjunta a l'expedient.
Tercer.- Amb aquesta documentació queden justificades les bestretes
de les subvencions concedides a l'Empresa de Reinserció Formació i
Treball de Vila-seca i a la Cooperativa ENTRA per conveni per l'any
2015, dins de l'Obra Social La Caixa.
Quart- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en dites relacions.

PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC
AMB EL CONSELLS COMARCALS
Vistes les propostes de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM, respecte del lliurament parcial al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i al Consell Comarcal del Priorat de la
dotació econòmica del Programa d’Inversions dels anys 2014 i 2015,
dins el conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels
serveis municipals aprovat pel Ple de la Corporació de 26/04/2013,
modificat posteriorment per acord del Ple de 20/12/2013.
S'ACORDA:
1.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del Programa
d’Inversions de l’any 2014 i lliurar, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2015-1010-943-76500-02, les quantitats que s’indiquen
als Consells Comarcals que es detallen a continuació, inclosos a les
relacions d’aprovació núm. 380 i 382 que s’adjunten a l’expedient:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Import concedit: 81.954,00 euros
Import parcial a lliurar: 26.459,60 euros
Rel. d’aprovació núm.: 380
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Import concedit: 73.847,00 euros
Import parcial a lliurar: 6.292,00 euros
Rel. d’aprovació núm.: 382
2.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del Programa
d’Inversions de l’any 2015 i lliurar, amb càrrec a l’aplicació

pressupostària 2015-1010-943-76500-02, la quantitat que s’indica al
Consell Comarcal que es detalla a continuació, inclòs a la relació
d’aprovació núm. 383 que s’adjunta a l’expedient:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Import concedit: 81.954,00 euros
Import parcial a lliurar: 21.379,29 euros
Rel. d’aprovació núm.: 383
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en dites relacions.

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

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

