A la ciutat de Tarragona, a 27 de maig de 2016
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
*En el punt 10.6 de l'ordre del dia, l'Iltre. Sr. Josep Masdeu Isern essent
les 10:47 s'incorpora a la sessió.
Excusa la seva assistència l'Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
i l' Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed.
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 20 DE MAIG DE 2016.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 20 de maig
de 2016.

PUNT 2.- PROPOSTA D'INFORME SOBRE LA CONSTITUCIÓ DE
L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE FIGUEROLA DEL CAMP I EL
PONT D'ARMENTERA PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE
SECRETARIA INTERVENCIÓ
FETS
L'Ajuntament de Figuerola del Camp, per acord plenari de data 19 de
febrer de 2016, va aprovar la creació i sosteniment en comú del lloc de
secretaria intervenció amb l'Ajuntament del Pont d'Armentera i
l'aprovació inicial dels corresponents estatuts reguladors.
Per la seva banda, l'Ajuntament del Pont d'Armentera, per acord
plenari de data 29 de març de 2016, va prendre el mateix acord.
L'Ajuntament del Pont d'Armentera (RE núm. 1-2016-010807-1, de 7
d'abril de 2016) ha sol·licitat a la Diputació l'informe preceptiu que
preveu, per a la constitució i dissolució de les agrupacions, l'article 3.b)
de l'RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball
de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional, i l'article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
L'informe emès, en data 19 de maig de 2016, pel Servei d'Assistència
Municipal, de la Diputació de Tarragona, és favorable a l'esmentada
sol·licitud d'agrupació.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de
treball de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
5. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
6. Reglament del Servei d'Assistència de Secretaria Intervenció de la
Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Informar favorablement sobre l'agrupació per al sosteniment
en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció dels Ajuntaments
del Pont d'Armentera i de Figuerola del Camp.
Segon.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments del Pont
d'Armentera i de Figuerola del Camp.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 3.-PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIVERSOS
AJUNTAMENTS PER LA CONVOCATÒRIA DE PROGRAMES I
ACTIVITATS DE FOMENT CULTURAL.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per diversos ajuntaments per tal
de justificar la subvenció concedida en el seu dia, s’ha comprovat que
l’import total de la despesa executada de l’actuació subvencionada ha
estat inferior a l’import del pressupost presentat inicialment, el qual va
servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 2015 estableixen que: “L’import de la subvenció concedida
s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir
el percentatge de subvenció concedida”.
3. Els interessats fan constar que la justificació presentada és la totalitat
de la despesa feta, per aquest motiu es proposarà el pagament
proporcional de la subvenció corresponent.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació
de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar els expedients de justificació, que es relacionen més
avall, presentats pels beneficiaris de subvencions.
Segon.- Lliurar als següents ajuntaments 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 d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 1.800,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 1.800,00 euros
Import concedit: 324,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 1.218,93
Despesa justificada elegible: 1.112,17 euros
Import a pagar amb reducció: 200,19 euros
Import no justificat a donar de baixa: 123,81 euros
Número d'operació anterior: 2015027228

Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 3.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.948,40 euros
Import concedit: 530,71 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 3.030,08
Despesa justificada elegible: 2.918,88 euros
Import a pagar amb reducció: 525,39 euros
Import no justificat a donar de baixa: 5,32 euros
Número d'operació anterior: 2015027241
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella del Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 10.850,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 9.140,04 euros
Import concedit: 1.645,21 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%

Despesa Justificada: 7.830,24
Despesa justificada elegible: 5.477,62 euros
Import a pagar amb reducció: 985,97 euros
Import no justificat a donar de baixa: 659,24 euros
Número d'operació anterior: 2015027248

Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 6.739,20 euros
Import concedit: 1.213,06 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa Justificada: 6.770,94 euros
Despesa justificada elegible: 5.172,04 euros
Import a pagar amb reducció: 930,97 euros
Import no justificat a donar de baixa: 282,09 euros
Número d'operació anterior: 2015027251
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 6.100,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.138,64 euros
Import concedit: 924,96 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 6.418,72
Despesa justificada elegible: 4.952,68 euros
Import a pagar amb reducció: 891,48 euros
Import no justificat a donar de baixa: 33,48 euros
Número d'operació anterior: 2015027253
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 2.550,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.148,12 euros
Import concedit: 429,62 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 2.325,54
Despesa justificada elegible: 2.076,15 euros
Import a pagar amb reducció: 415,22 euros
Import no justificat a donar de baixa: 14,40 euros
Número d'operació anterior: 2015027257
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Municipi: L'Aleixar
Concepte subvenció: Activitats Culturals

Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 2.450,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.063,88 euros
Import concedit: 371,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 1.180,70 euros
Import a pagar amb reducció: 212,52 euros
Import no justificat a donar de baixa: 158,98 euros
Número d'operació anterior: 2015027271

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 3.450,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.906,28 euros
Import concedit: 581,26 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 6.229,90
Despesa justificada elegible: 1.729,90 euros
Import a pagar amb reducció: 345,98 euros
Import no justificat a donar de baixa: 235,28 euros
Número d'operació anterior: 2015027279
Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2016-2010-334-46203-02
Pressupost Elegible: 15.084,45 euros
Pressupost Mínim a Executar: 12.707,14 euros
Import concedit: 2.287,28 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 14.027,82
Despesa justificada elegible: 11.527,82 euros
Import a pagar amb reducció: 2.075,00 euros
Import no justificat a donar de baixa: 212,28 euros
Número d'operació anterior: 2015027306
Total: 6.582,72 euros

Tercer. En cas que els beneficiaris tinguis deutes pendents amb
aquesta Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Quart. Notificar-ho als beneficiaris
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona
per tal que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de
l’obligació i doni de baixa 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.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
PUNT 4.1.-PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
AL COBRAMENT D'UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIFERENTS
AJUNTAMENTS, PER INVERSIÓ, GESTIÓ I FUNCIONAMENT
D’EQUIPAMENTS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS
SINGULARS I PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL,
CONVOCATÒRIES 2014 I 2015.
Fets
1.- Diversos ajuntaments no han presentat en el termini establert la
justificació econòmica de les subvencions concedides per la Junta de
Govern d’aquesta Diputació, per la convocatòria d'Inversions dels anys
2014 i 2015.
2.- Segons consta en els respectius expedients, s'ha 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 declararà, per resolució expressa, la
pèrdua del dret al cobrament 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 pèrdua del dret al cobrament de les subvencions
concedides als següents ajuntaments d'acord a la convocatòria
d'inversions, exercicis 2014 i 2015, per no haver presentat en els
terminis establerts la documentació justificativa requerida:
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Concepte: Lluminàries del Museu de la Mina
Data de la concessió: 11/07/2014
Pressupost elegible: 6.329,51 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: 4/04/2016
Data de l'avís de rebuda: 6/04/2016
Import a donar de baixa: 5.840,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Concepte: Centre d'interpretació (Gestió i funcionament)
Data de la concessió: 19/06/2015
Pressupost elegible: 5.940,35 euros
Pressupost mínim a executar: 3.271,00 euros
Percentatge concedit: 90%
Import concedit: 2.943,90 euros
Partida : 2010-334-46204
Data del requeriment de la justificació: 6/04/2016
Data de l'avís de rebuda: 8/04/2016
Import a donar de baixa: 2.943,90 euros
Segon.Donar de baixa els crèdits corresponents a aquestes
concessions.
Tercer.- Notificar-ho als interessats.
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.

Premsa -Comunicació
PUNT 4.2.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL
DRET DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CENTRE CULTURAL RECREATIU D’ULLDECONA PER A LES
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL I
COMARCAL, CONVOCATÒRIA ANY 2015.
FETS
1.- La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de data 25 de
setembre de 2015, va concedir una sèrie de subvencions a entitats que
publiquen revistes de caràcter local i comarcal, d'acord amb la
convocatòria de 2015. Una de les entitats beneficiàries d’aquesta
subvenció era el Centre Cultural Recreatiu d’Ulldecona, per a la revista
que publiquen, amb el nom de CCR Ulldecona.
2.- El termini per presentar la justificació econòmica d'aquestes
subvencions era el 31 de gener de 2016, a no ser que, tal com
estableixen les bases, es demanés una ampliació d'aquest termini.
3.- El Centre Cultural Recreatiu d’Ulldecona, un cop exhaurit el termini
establert, no ha presentat la documentació justificativa de l'esmentada
subvenció concedida.
4.- Segons consta en l'expedient, s’ha tramès el corresponent
requeriment reclamant la documentació justificativa de la subvenció
concedida, 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 declararà, per
resolució expressa, la pèrdua del dret al cobrament i la baixa del crèdit
corresponent.
5.- Finalitzats els terminis legalment establerts, el Centre Cultural
Recreatiu d’Ulldecona no ha tramès la documentació requerida ni ha
donat cap resposta.

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:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció
concedida a la següent entitat, d'acord a la convocatòria de
subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i
comarcal de l'exercici 2015, per no haver presentat, en el termini
establert, la documentació justificativa requerida:
Beneficiari: Centre Cultural Recreatiu d'Ulldecona
Concepte: Revista CCR Ulldecona
Pressupost elegible: 1.600,00 euros
Percentatge concedit: 62,65%
Import concedit: 1.002,46 euros
Partida : 2016-5020-491-48900-02
Data del requeriment de la justificació: 15-02-2016
Data de l'avís de rebuda: 24-02-2016
Import a donar de baixa: 1.002,46 euros
Segon.- Donar de baixa el crèdit corresponent a aquesta concessió.
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.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIU
PER
AL
DESENVOLUPAMENT COMÚ DE PROJECTES DE CIUTATS
INTEL·LIGENTS
I
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
(SMARTCATSUD)
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- És objectiu de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla
estratègic 2015-2019, concretament en l’àrea estratègica de Municipis i
territoris sostenibles línia de preservació de la Salut i la Natura, impulsar
una política ambiental sostenible, i entre d’altres, col·laborar amb els
ajuntaments en projectes que tinguin com a objectiu la millora de
l’eficiència en l’ús de l’energia i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
2.- Diputació de Tarragona, per acord del Ple de data 27 de setembre
de 2013 i d’ 1 de març de 2013 respectivament, és Entitat Coordinadora
Territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i integrant de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat . El seu compromís
s’orienta a promoure l’avanç dels municipis de la demarcació de
Tarragona cap al desenvolupament sostenible així com a impulsar la
reducció de les emissions de CO2 en el seu territori, incrementant
l'eficiència energètica i aconseguint que el subministrament energètic
augmenti la procedència de fonts renovables.
3.- Les Administracions locals interessades en la signatura del present
Conveni desitgen establir un àrea de col·laboració en l’àmbit de les
ciutats intel·ligents per tal d'afavorir l'intercanvi d'experiències i
coneixement, la innovació, el foment de l’emprenedoria, l'execució de
projecte conjunts i la internacionalització d'aquestes iniciatives d’alt
valor.
Smart City o “ciutat intel·ligent” constitueix l’aposta per un model de
ciutat o poble lligat als valors mediambientals, de qualitat de vida,
eficiència en els equipaments, que respongui adequadament a les
necessitats dels habitants, institucions, empreses en els aspectes
ambientals, socials i de desenvolupament econòmic, basat també amb
la responsabilitat i el compromís en el desenvolupament sostenible del
territori.
Diputació com Administració supramunicipal dóna
suport tècnic,
econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis
locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori.
Així Diputació de Tarragona participa en aquest projecte amb una doble
finalitat.

En primer lloc com Administració local que col·labora i coopera amb
altres Administracions locals del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
per establir un àrea de col·laboració en l’àmbit de les ciutats intel·ligents
i dels Serveis de tecnologies de la Informació i les Comunicacions
afavorint l’intercanvi d'experiències i coneixement.
Des de una segona perspectiva Diputació com a interlocutor dels petits
municipis, que no participen en aquest grup de col·laboració té interès
en participar en aquesta col·laboració per tal de poder traslladar
aquelles actuacions i coneixements que cregui puguin ser utilitzades
als petits municipis del territori.
El concepte Smart City és replicable als municipis mes petits en temes
com la comptabilitat energètica, gestió integrada de l’aigua, transport
eficient, cobertura internet, aplicacions per a mòbils etc.
4.- El present Conveni té per objecte la col·laboració de les entitats
signats, i de les que s’adhereixin posteriorment, en relació als següent
àmbits i serveis:
-

Serveis de tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Solucions per la d'administració electrònica.
Ciutats intel·ligents.

I faran especial èmfasi en camps d'aplicació d'interès del territori com
són la mobilitat, la seguretat, la promoció econòmica i cultural o el
turisme.
5.- Aquesta col·laboració té per objecte donar millor resposta a les
següents fites:
- Intensificar les relacions de col·laboració i d'intercanvi entre les
ciutats participants, compartint i reutilitzant coneixement,
recursos, aplicacions, metodologies, procediments, resultats i
models de desplegament i de negoci.
- Interaccionar amb el sector privat, especialment a través de
l'Associació del Clúster TIC Catalunya Sud (TICSUD.CAT), així
com amb el mon acadèmic articulat al voltant del Campus
CEICS de la URV i dels centres de recerca establerts en el
territori.
- Impulsar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la
innovació en l'àmbit del conveni a què es refereix el pacte 1.
- Promoure la creació d’estàndards a tots el nivells, afavorint el
desplegament de solucions amb continuïtat al territori.
- Col·laborar en els treballs que els diferents ajuntaments
participants estiguin desenvolupant en el marc de xarxes i/o
projectes internacionals.
- Cercar models més àgils per l’aprovisionament de serveis TIC
en l'àmbit municipal que permetin: a) Reduir els temps
d’aprovisionament i desplegament de serveis TIC; b)Fomentar la
creació d'economies d'escala; c) Sumar forces i esforços per a

-

la consecució de millors acords i/o compromisos per part de
proveïdors tecnològics; d) Promoure la compartició de serveis
que afavoreixin l'interès del mercat per a evolucionar i millorar
de manera continua els seus serveis; i e) Reduir la despesa en
inversió i cost recurrent per l'ús compartit de serveis.
En relació als punts anteriors, captar recursos econòmics
mitjançant convocatòries competitives, especialment de l'àmbit
europeu, tant per a recerca i innovació (p.e. programa marc
Horizon2020) com per al desenvolupament d'estratègies de
competitivitat i especialització del territori (p.e. programa RIS3).

6.- El règim econòmic previst no preveu cap despesa econòmica a favor
dels altres signants del Conveni, els compromisos s’executaran en la
mesura del que sigui possible, mitjançant els recursos materials i
humans preexistents que es trobin a la seva disposició. En tot cas, les
despeses addicionals en què les parts puguin incórrer, es tramitaran de
conformitat als procediments administratius que corresponguin a la
seva naturalesa i quantia.
7.- Termini de vigència és de quatre anys, si bé serà prorrogable per
anualitats successives si cap de les parts no procedeix a la seva
denúncia amb un mes d'antelació; se’n pot separar qualsevol de les
parts signants o adherides amb la denúncia prèvia del Conveni, amb
audiència del grup de treball i amb la comunicació a les altres parts
signats i adherides.
8.- L’Àrea de Servei d’Assistència Municipal ,concretament la Unitat de
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori i l’Àrea de
Coneixement i Qualitat seran les encarregades de participar en els
grups de treball en funció de la temàtica específica.
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del SAM
és la responsable de l’impuls per a la signatura del Conveni de
Col·laboració interadministratiu per al desenvolupament comú de
projectes de ciutats intel·ligents i administració electrònica
(SmartCATSud)

FONAMENTS DE DRET
1.- Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de

règim local, en quan a la competència de la Diputació de Tarragona, en
particular apartats d) i e)
2.- Acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de juliol, de 2015
que aprova l’Organigrama Àrees de treball corporatives.
3.- El pla

estratègic 2011-2015 de la Diputació de Tarragona
determinava la línia estratègica “Gestionar el foment de l'estalvi
energètic”. En aquest quadrienni, un dels objectius anuals d’aquesta

línia va ser el foment de l’estalvi energètic. El pla estratègic 2015-2019
de la Corporació integra l'esperit d'aquesta línia dins l'àrea estratègia de
municipis i territoris sostenibles.
4.- Article 31.2 i articles 107 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, estableix que les administracions públiques, en les seves
relacions, es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació
interadministratives, els termes de les quals es formalitzen normalment
en convenis.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració interadministratiu per al
desenvolupament comú de projectes de ciutats intel·ligents i
administració electrònica (SmartCATSud).
Segon.- Encarregar a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM l’impuls per a la
signatura del Conveni de Col·laboració interadministratiu per al
desenvolupament comú de projectes de ciutats intel·ligents i
administració electrònica (SmartCATSud)
Tercer.- Nomenar el Sr. Josep M. Prunera Figuerola com a representant
del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori del SAM, per les actuacions de caràcter tècnic
necessàries per a desenvolupar aquest Conveni, juntament
amb el Sr. Enric Brull Alabart. representant de l’Àrea de
Coneixement i Qualitat en els projectes relacionats.
Quart.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per
donar compliment a l’acord.
Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments signataris, a la Fundació
Tarragona Smart Mediterranean City i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA
DE QUERALT PER A REGULAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ

PER ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
1.- Antecedents.
1.- El Pla estratègic de la Diputació pel període 2015-2019 té com una
de les seves línies estratègiques la d’orientar actuacions per a la
preservació de la natura.
2.- Des de la Diputació de Tarragona s’ha coincidit amb la DG de
Protecció Civil del Departament d’Interior, Bombers de la Generalitat, i
DG de Medi Natural del DAAM, en el fet que l’estat d’abandonament
dels boscos és en aquests moments un problema manifest per a la
protecció i seguretat de les persones pel seu risc i vulnerabilitat
d’incendis forestals respecte de les zones habitades, al qual s’ha de
sumar l’inherent risc ambiental i la degradació manifesta del paisatge.
3.- La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya estableix que
correspon al Departament de la Generalitat de Catalunya amb
competències en matèria forestal la planificació, coordinació i execució
de les mesures i accions que es realitzin per a la prevenció d’incendis
forestals, en col·laboració amb les altres administracions publiques,
entre elles els ajuntaments.
4.- La Diputació de Tarragona ofereix assistència tècnica, jurídica i
econòmica als municipis d’acord amb l’art. 31 a) i 36 c) de la Llei 7/1985
i col·labora amb els ens locals en l’execució d’actuacions “prevenció
d’incendis forestals”.
5.- En aquest marc la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt creuen què la visió integral de les inversions a
aplicar sobre el territori forestal, en l’àmbit del marc planificador
manifestat anteriorment, és un objectiu que cal executar per a fer
efectiva la prevenció dels incendis forestals en una zona d’especial risc.
Per tant, atenent a les consideracions anteriors, i atenent a la voluntat i
necessitat de coordinar les actuacions de les diferents Administracions
en la prevenció d’incendis forestals, es marquen com a objectius
generals l’actuació en dos àmbits d’intervenció prioritària:
•
•

Prevenció d’incendis forestals en les zones interfase urbà forestal.
Prevenció de grans incendis forestals (GIF) en zones sensibles
del territori.

6.- Atenent doncs als recursos disponibles, per a la present campanya
2016-2017 es prioritza i concentra els recursos en actuacions d’inversió
en infrastructures per a la prevenció i extinció d’incendis, que clarament
justifiquen la necessitat d’establir el present conveni, i que es concreta
amb la reconstrucció d’un punt d’aigua integrada la xarxa bàsica de

prevenció i extinció d’incendis forestals. Per tant correspon a una bassa
prioritària des d’un punt de vista estratègic en el territori.
7.- Aquest punt d’aigua està integrat en la Xarxa Bàsica de prevenció i
extinció d’incendis forestals i correspon a una de les basses que són
prioritàries per la seva situació estratègica en el territori, ja que faciliten
la disponibilitat d’un punt d’aigua estratègic des del punt de vista
operatiu, basant-se en criteris de cobertura territorial i de risc associat.
Forma part de la llista de 10 basses integrants de la Xarxa Bàsica de
les comarques de Tarragona que s’han considerat d’interès prioritari
quan a inversió i com a actuació estratègica, atenent la relació facilitada
per la Unitat Territorial de l’Àrea d’Operacions de la Regió
d’Emergències de Tarragona de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya.
8.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, portarà a terme
l’execució de l’obra de millora del punt d’aigua, així com el projecte o
memòria valorada corresponent, i la direcció d’obra de les actuacions.
El punt d’aigua es el següent:

Prioritat
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Alimentació

Aguiló

Queralt

Xarxa d’aigua

bassa metàl·lica
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9.- L’aportació de la Diputació de Tarragona serà 23.000,00 € a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt amb càrrec a la partida
2016/1200/172/46222, que té l’obligació de donar publicitat adequada
del caràcter públic del finançament de les obres de construcció del punt
d’aigua objecte del Conveni que és objecte de subvenció (article 18.4
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
Concretament, haurà de figurar que les obres s’han realitzat amb el
finançament de la Diputació de Tarragona.
10.- La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori ha emès informe favorable sobre l’esmentat conveni.
FONAMENTS DE DRET
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local.

•

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts

•

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

•

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb
la trama urbana.

•

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

•

Pla Especial d’emergències per a incendis forestals de Catalunya
(Pla INFOCAT).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt una
subvenció per a regular les actuacions en matèria de prevenció
d’incendis forestals, consistent en l’execució de les obres de millora
dels punt d’aigua, per import màxim de 23.000,00 €, amb càrrec a la
partida 2016/1200/172/46222 del pressupost de 2016. La subvenció
comporta el finançament del 100,00 % de la totalitat de l’actuació.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt per regular la concessió
d’una subvenció per les actuacions en matèria de prevenció d’incendis
forestals.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Queralt i traslladar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE
MIUS PER A ENTITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS
DOMÈSTICS. CONVOCATÒRIA 2015.

EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 6 de febrer de 2015, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics 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 29 de maig de 2015, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’associació protectora de Mius de
Castellvell del Camp una subvenció de 1.722,61 € per a entitats de
protecció i defensa dels animals domèstics amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1200-311-48901 i núm. d’operació 2015023530 per a
entitats de protecció i defensa dels animals domèstics.
3.- Mitjançant escrit, de 29 d’abril de 2016, (RE 1-2016-014104-1, de 29
d’abril de 2016), l’Associació Protectora de Mius comunica la renúncia a
la subvenció atorgada.
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’Associació Protectora Mius de Castellvell del
Camp 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 a entitats de
protecció i defensa dels animals domèstics, per import de 1.722,61 €,
concedida a l’Associació Protectora de Mius de Castellvell del Camp,
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 29 de
maig de 2015.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Associació
Protectora de Mius de Castellvell del Camp amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016/1200/311/48901/02 i núm. d’operació 2015023530,
corresponent al concepte i import abans esmentat.

Tercer.- Notificar l'acord a l’Associació Protectora de Mius 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.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 8.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
DE COBRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT D'ALCANAR DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)
2004-2007, PER A L'ACTUACIÓ "AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL", PER IMPORT DE 10.820,50 €.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 18 de novembre de 2004, el Ple de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió de la subvenció del PAM 20042007, per l'anualitat per finançar l'actuació "Ampliació i reforma de la
biblioteca municipal" per import de 83.157,50 €
2. En data 26 d'octubre de 2007, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la redistribució presentada per l'Ajuntament
d'Alcanar, de l'import total de 116.536,69 € de la subvenció de
l'actuació "Reforma plaça del camí Ample" de la línia del PAM 20042007, i aplicar l'import a la actuació "Ampliació i reforma de la
biblioteca municipal".
3. La base 12a de les Bases d'execució del PAM 2004-2007 estableix
que les obres o adquisicions de bens mobles han d’adjudicar-se
durant l’any en el que figura concedida la subvenció.
4. Les Bases específiques de l'esmentada línia de subvencions no
estableixen un termini màxim per a la seva justificació. En aquest
cas, és d'aplicació l'article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el qual determina un termini
màxim de tres mesos des de la finalització de l'activitat.
5. En data 29 de juny de 2009, exhaurit el termini sense haver rebut
cap documentació justificativa de l'execució de l'actuació, la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori (AIT), va enviar a l’Ajuntament
requeriment de la justificació de l'import concedit, amb el

corresponent advertiment de la pèrdua del cobrament total de la
subvenció en cas de no presentar la documentació esmentada.
6. En data 20 d'agost de 2009, l'Ajuntament d'Alcanar presenta
documentació justificativa de les certificacions núm. 1 fins a la núm.
10.
7. En data 27 d'octubre de 2009, els serveis tècnics de la Diputació de
Tarragona, un cop realitzada la vista tècnica, informen
favorablement de les justificacions presentades.
8. En data 5 de febrer de 2013, exhaurit el termini sense haver rebut
cap més documentació justificativa de l'execució de l'actuació, la
Unitat d'Actuacions Integral al Territori i Cooperació (AITC), va
enviar a l’Ajuntament requeriment de la justificació de l'import
pendent concedit, amb el corresponent advertiment de la pèrdua
parcial del dret de cobrament de la subvenció en cas de no
presentar la documentació esmentada.
9. En data 26 de febrer de 2013, l'Ajuntament d'Alcanar va presentar la
certificació 11a i 12a final amb els seus annexos IV corresponents.
10. Un cop revisada la documentació justificativa per la Unitat d'AITC,
es detecten errors en les certificacions i es comunica a l'ajuntament
d'Alcanar la documentació que han d'esmenar. En data 24 de maig
de 2013, l'Ajuntament d'Alcanar va presentar la certificació 11a i 12a
final esmenades.
11. Un cop revisada la documentació justificativa per la Unitat d'AITC,
encara es detecten errors en les certificacions i se'ls comunica la
documentació que han d'esmenar. En data 21 de juny de 2013,
l'Ajuntament d'Alcanar va presentar la certificació 11a i 12a
esmenades.
12. En data 2 d'abril de 2014, la Unitat d'AITC, va requerir a
l'Ajuntament d'Alcanar l'aportació de documentació que faltava per
completar la justificació de l'actuació subvencionada. En data 26 de
maig de 2014, l'Ajuntament d'Alcanar aporta part de la
documentació requerida en data 2 d'abril de 2014.
13. En data 9 d'abril de 2015, la Unitat d'AITC va tornar a requerir a
l'Ajuntament d'Alcanar la documentació no presentada anteriorment.
14. En data 5 d'abril de 2016, exhaurit el termini sense haver rebut la
documentació requerida, la Unitat d'AITC, va enviar a l'Ajuntament
requeriment de la documentació justificativa que mancava, amb el
corresponent advertiment de la pèrdua del cobrament parcial de la
subvenció en cas de no presentar la documentació esmentada.

15. A data d'avui, l’Ajuntament d'Alcanar no ha presentat el certificat de
final d'obra adient ni l'evidència gràfica del cartell ni ha esmenat la
certificació 12a i tampoc ha formulat al·legacions en el termini
indicat al requeriment tramès.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de
Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.
3. Base específiques del Pla d'Acció Municipal -PAM del quadrienni
2004-2007.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial de la
subvenció concedida del PAM 2004-2007 a l'Ajuntament d'Alcanar, per
import de 10.820,50€, per no haver justificat l'execució de l'actuació "
Ampliació i reforma de la biblioteca municipal " dins del termini.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 10.820,50€ de l'operació
2004037368.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la
Intervenció General 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 d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.

-

PUNT 9.-PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA
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 30 d'abril
de 2015, va concedir a l'Ajuntament de Vila-seca un import màxim de
subvenció de 1.180.891,45 € amb càrrec a la partida 1010-342-76243
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 Vila-seca.
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
1.180.891,45 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010-342-76243
del pressupost de 2016 per a l'Ajuntament de Vila-seca, incorporada la
pressupost de la Diputació en l'expedient de la modificació de crèdit
núm. 2 del Pressupost de la Corporació per a l'exercici del 2016.
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 Vila-seca la subvenció que es
detalla, amb càrrec a la partida 1010-342-76243 del pressupost 2016
de la Diputació per import total de 1.180.839 euros.
Concepte: Rehabilitació interior del pavelló municipal d'esports i
cobriment de la pista exterior annexa
Pressupost previst: 1.180.839 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 1.180.839 € (100%)
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 Vila-seca.
Tercer. Condicionar l’executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva
de la modificació de crèdit núm.2 del Pressupost de la Corporació per a
l'exercici del 2016.
Quart.- Facultar al president de la Diputació per a la signatura del
Conveni i per donar compliment a aquest l’acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Vila-seca i traslladarlo 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
10.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ
PUNT 10.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES NORMES
REGULADORES DE LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DE PARTICIPACIÓ DE JOVES EN
PROJECTES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.
1. FETS

La Junta de Govern va aprovar en data 21 de març de 2014 les Normes
reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona, ja que
anualment acull estudiants en pràctiques provinents de diferents
ensenyaments universitaris i excepcionalment de cicles formatius de
grau superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements
adquirits en la formació acadèmica i afavorir l'adquisició de
competències que preparin als estudiants per a l'exercici d'activitats
professionals.
Aquestes normes estableixen la tipologia d'alumnat en pràctiques, la
tipologia de les pràctiques, el procediment, així com els drets i deures
de l'estudiant.
Des de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació es
considera oportú modificar les esmentades normes en dos aspectes. En
primer lloc, afegir la possibilitat de realitzar pràctiques d’estudiants de
batxillerat i, en segon lloc, incloure dins la normativa la participació de
joves en projectes de garantia juvenil.
2. FONAMENTS DE DRET
1. Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les
practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris
2. Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de formació en centres de
treball
3. Normativa relacionada amb el Programa de Garantia Juvenil de
la Generalitat de Catalunya i les convocatòries especifiques dels
diferents programes.
Per tot això, S'ACORDA:
1. Aprovar les Normes reguladores de pràctiques a la Diputació de
Tarragona i de participació de joves en projectes del programa
de garantia juvenil.
2. Notificar-ho a la Junta de Personal Funcionari, Comitè
Intercentres, Secció Sindical UGT i Secció Sindical CCOO .
3. Comunicar la modificació a les diferents àrees i organismes.
4. Publicar les normes modificades a la Intranet de la Diputació de
Tarragona.
PUNT 10.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA 1-2016 QUE HA DE REGIR LA PROVISIÓ DE
QUATRE LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR
ESPECIALISTA, ADSCRITS A L’ÀREA DEL SAM – MEDI AMBIENT,
SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI –
ENGINYERIA MUNICIPAL, VACANTS A L’RLT DEL PERSONAL
LABORAL, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS.

1. FETS
A la relació de llocs de treball del personal laboral de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64,
de data 5 d’abril de 2016, hi consten vacants quatre llocs de treball de
tècnic/a auxiliar especialista, adscrits a l’Àrea del SAM – Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal,
vacants a l’RLT del personal laboral la provisió dels quals s’ha de fer
mitjançant concurs de mèrits, entre personal laboral d’aquesta
Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en
qualsevol de les situacions administratives que permetin la participació
en concursos de provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els
requisits establerts en el Reglament general de provisió i en les bases
específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 17 de maig de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1337.n data 8 d’abril de 2014 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe
2. FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de
treball que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o la
candidata més adequat per exercir les funcions del lloc de treball a
proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la
Diputació de Tarragona (en endavant, RGPDT); en termes similars,
l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals han de
sotmetre’s a informació pública pel termini de vint dies als efectes de
presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se
al·legacions, aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant
la corresponent diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió,
mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre personal laboral
d’aquesta Diputació dels llocs de treball vacants a l’RLT del personal
laboral que a continuació s’indiquen:
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508021 (complement personal 20 i 40 punts a
efectes de complement del lloc)
Adscripció: Àrea del SAM – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal –
Projectes i Obres I
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508023 (complement personal 20 i 40 punts a
efectes de complement del lloc)
Adscripció: Àrea del SAM – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal –
Projectes i Obres I
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508024 (complement personal 20 i 40 punts a
efectes de complement del lloc)
Adscripció: Àrea del SAM – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal –
Gestió Tècnica i Planificació
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: L508022 (complement personal 20 i 40 punts a
efectes de complement del lloc)
Adscripció: Àrea del SAM – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal –
Projectes i Obres

2. Iniciar la convocatòria 1-2016 per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits entre personal laboral
d’aquesta Diputació. La descripció i el contingut dels llocs de referència
es troben especificats en les bases de la convocatòria.

3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquests
llocs de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de
vint dies, a partir de la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província, durant el qual es podran examinar i presentar les
al·legacions que es considerin convenients. Cas de no presentar-se cap
al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament
aprovades, continuant la tramitació del procediment corresponent per a
la provisió dels llocs de treball.

PUNT 10.3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA 2-2016 QUE HA DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA,
ADSCRIT A L’ÀREA DEL SAM – MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA,
ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI – ENGINYERIA MUNICIPAL –
PROJECTE I OBRES, VACANT A L’RLT DEL PERSONAL
FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS.
1. FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64,
de data 5 d’abril de 2016, hi consta vacant un lloc de treball de tècnic/a
auxiliar especialista, adscrits a l’Àrea del SAM – Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal –
Projecte i Obres, vacant a l’RLT del personal funcionari, la provisió del
qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits, entre personal funcionari
de carrera d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en
qualsevol de les situacions administratives que permetin la participació
en concursos de provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els
requisits establerts en el Reglament general de provisió i en les bases
específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 17 de maig de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1338.n data 8 d’abril de 2014 la
2. FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de
treball que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o la
candidata més adequat per exercir les funcions del lloc de treball a
proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones

aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la
Diputació de Tarragona (en endavant, RGPDT); en termes similars,
l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals han de
sotmetre’s a informació pública pel termini de vint dies als efectes de
presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se
al·legacions, aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant
la corresponent diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1.

Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió,
mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre personal
funcionari de carrera d’aquesta Diputació del lloc de treball vacant a
l’RLT del personal funcionari que a continuació s’indica:
Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar especialista
Núm. lloc: 926 (complement de destí 20 i 40 punts a efectes de
complement específic)
Adscripció: Àrea del SAM – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori – Enginyeria Municipal –
Projectes i Obres

2. Iniciar la convocatòria 2-2016 per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari
de carrera d’aquesta Diputació. La descripció i el contingut dels llocs
de referència es troben especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquests
llocs de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de

vint dies, a partir de la data de publicació d’aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran examinar i
presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no
presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran
definitivament aprovades, continuant la tramitació del procediment
corresponent per a la provisió dels llocs de treball.

PUNT 10.4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA 3-2016 QUE HA DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN
LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA (NÚM. 173), ADSCRIT A L’ÀREA DEL SAT –
UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA, VACANT A L’RLT DEL
PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS.
FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64,
de data 5 d'abril de 2016, hi consta vacant un lloc de treball de cap de
Secció de Gestió Administrativa (núm. 173), adscrit a l'Àrea del SAT –
Unitat de Gestió Administrativa, adscrit a l’Àrea del SAT, la provisió del
qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari
de carrera d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en
qualsevol de les situacions administratives que permetin la participació
en concursos de provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els
requisits establerts en el Reglament general de provisió i en les bases
específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 17 de maig de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1339.n data 8 d’abril de 2014 la Intvenció de fiscalització limitada
prèvia, número 681.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de
treball que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o
candidata més adequat per exercir les funcions del lloc de treball a
proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la
Diputació de Tarragona (en endavant, RGPDT); en termes similars,
l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al

servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de
sotmetre a informació pública pel termini de vint dies als efectes de
presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se
al·legacions, aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant
la corresponent diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió,
mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre personal
funcionari de carrera d’aquesta Diputació del lloc de treball vacant a
l’RLT del personal funcionari que a continuació s’indica:
Lloc de treball: cap de Secció de Gestió Administrativa
Núm. lloc: 173 (complement de destí 24 i 83 punts a efectes
de complement específic)
Adscripció: Àrea del SAT – Gestió Administrativa
2. Iniciar la convocatòria 3-2016 per a la provisió del lloc de treball
esmentat, mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de
carrera d’aquesta Diputació. La descripció i el contingut del lloc de
referència es troben especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la provisió d’aquest
lloc de treball.
4.

Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de
vint dies, a partir de la data de publicació d’aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran examinar i
presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no
presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran
definitivament aprovades, continuant la tramitació del procediment
corresponent per a la provisió del lloc de treball.

PUNT 10.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES I LA
CONVOCATÒRIA 4-2016 QUE HA DE REGIR LA PROVISIÓ D’UN

LLOC DE TREBALL DE CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (NÚM. 811), ADSCRIT A L’ÀREA DEL SAT
– GESTIÓ ADMINISTRATIVA, VACANT A L’RLT DEL PERSONAL
FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS.
FETS
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 64,
de data 5 d'abril de 2016 , hi consta vacant un lloc de treball de cap
d'Unitat administrativa de Gestió Administrativa, adscrit a l’Àrea del SAT
– Gestió Administrativa, la provisió del qual s’ha de fer mitjançant
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta
Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en
qualsevol de les situacions administratives que permetin la participació
en concursos de provisió de llocs de treball; així com, reunir tots els
requisits establerts en el Reglament general de provisió i en les bases
específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 17 de maig de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1340.n data 8 d’abril de 2014 la Intervenció ció limitada prèvia, número
681.
FONAMENTS DE DRET
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de
treball que té caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o
candidata més adequat per exercir les funcions del lloc de treball a
proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la
Diputació de Tarragona (en endavant, RGPDT); en termes similars,
l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona, previ dictamen de la Comissió informativa
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, aprovar
inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació les quals s’han de

sotmetre a informació pública pel termini de vint dies als efectes de
presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se
al·legacions, aquestes esdevindran definitivament aprovades mitjançant
la corresponent diligència.
Per tant, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió,
mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre personal
funcionari de carrera d’aquesta Diputació del lloc de treball
vacant a l’RLT del personal funcionari que a continuació s’indica:
Lloc de treball: cap d'Unitat Administrativa de Gestió
Administrativa
Núm. lloc: 811 (complement de destí 22 i 55 punts a efectes
de complement específic)
Adscripció: Àrea del SAT – Gestió Administrativa
2. Iniciar la convocatòria 4-2016 per a la provisió del lloc de treball
esmentat, mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari
de carrera d’aquesta Diputació. La descripció i el contingut del
lloc de referència es troben especificats en les bases de la
convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la
provisió d’aquest lloc de treball.
4.

Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini
de vint dies, a partir de la data de publicació d’aquest acord en
el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran
examinar i presentar les al·legacions que es considerin
convenients. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini
assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la
tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc
de treball.

PUNT 10.6.-PROPOSTA D’INICI DE LA CONVOCATÒRIA NÚM.
16/010 I APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HA DE
REGIR LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL PER A L'ÀREA DE SECRETARIA
GENERAL - SERVEIS JURÍDICS, CONCURS OPOSICIÓ, TORN
LLIURE.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. A la plantilla de personal funcionari d’aquesta Diputació hi ha vacants
dues places de tècnic/a superior d'administració especial, adscrites a
l'Àrea de Secretaria General – Serveis Jurídics, grup A, subgrup A1, de
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe titulat
superior (plaça 508, inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2013,
publicada en el BOPT núm. 111, de 14 de maig de 2013; i plaça 703,
inclosa en l’oferta de l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 66, de 5
de maig de 2016).
2. La plaça núm. 508, inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any
2013, va quedar deserta després de realitzar la convocatòria 13/022, en
què es van ofertar dues places.
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
4 En data 17 de maig de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1341.n data 8 d’abril de 2014 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favble de
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals
(en endavant, RPEL), el procés de selecció es regeix per les bases
aprovades i que són de compliment obligatori per part de
l’Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives
i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL) la competència per
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal és
competència del President de la Diputació de Tarragona. No obstant,
per decret de la presidència de 25 de juliol de 2011, i d'acord amb el
que estableix l’article 35.2 b) de la LBRL en relació amb l’art. 114 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió
corporativa, es delega en la Junta de Govern l’exercici de les
competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es
declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha
d’iniciar amb la convocatòria que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província conjuntament amb les bases.

L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de
regir els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la
plantilla de funcionaris i de personal laboral de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció,
mitjançant el procediment de concurs oposició, torn lliure, de dues
places de personal funcionari de tècnic/a superior d'administració
especial per a l'Àrea Secretaria General – Serveis Jurídics, grup A,
subgrup A1, números 508 i 703, incloses en l'oferta pública d’ocupació
de l’any 2013 i de l’any 2016, respectivament.
Segon. Iniciar la convocatòria (16/010) de l’esmentat concurs oposició,
mitjançant torn lliure.
Tercer. Facultar l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació perquè instrueixin l’expedient corresponent per a la selecció
de les esmentades places de personal funcionari.
Règim de Recursos:
-

-

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

PUNT 10.7.- PROPOSTA D’INICI DE LA CONVOCATÒRIA NÚM.
16/011 I APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HA DE
REGIR LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL PER A L'ÀREA DE TRESORERIA,
CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. A la plantilla de personal funcionari d’aquesta Diputació hi ha vacant
una plaça de tècnic/a superior d'administració especial, adscrita a l'Àrea
de Tresoreria, grup A, subgrup A1, de l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, classe titulat superior (plaça 67, inclosa en l’oferta
pública d’ocupació de l’any 2016, publicada en el BOPT núm. 66, de 5
de maig de 2016).

2. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
3. En data 17 de maig de 2016 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número
1342.n data 8 d’abril de 2014 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favble de
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals (en endavant, RPEL), el procés de selecció es regeix per les
bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de
l’Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves
selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL) la competència per
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal és
competència del President de la Diputació de Tarragona. No
obstant, per decret de la presidència de 25 de juliol de 2011, i
d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b) de la LBRL en relació
amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), als efectes de donar major
transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves de
selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 76 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha
d’iniciar amb la convocatòria que s’ha de publicar al Butlletí Oficial
de la Província conjuntament amb les bases. L’anunci de la
convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han
de regir els processos selectius per a l’accés a les places vacants de
la plantilla de funcionaris i de personal laboral de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció,
mitjançant el procediment de concurs oposició, torn promoció interna,
d’una plaça de personal funcionari de tècnic/a superior d'administració

especial per a l'Àrea de Tresoreria, grup A, subgrup A1, número 67,
inclosa en l'oferta pública d’ocupació de l’any 2016.
Segon. Iniciar la convocatòria (16/011) de l’esmentat concurs oposició,
mitjançant torn promoció interna.
Tercer. Facultar l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la selecció
de les esmentades places de personal funcionari.
Règim de Recursos:
-

-

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

PUNT 10.8.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE LES
OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ DELS ANYS 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 I 2013 RESPECTE DE DETERMINADES PLACES.
1. Fets
L'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació ha efectuat
un anàlisi de les convocatòries lliures/reservades a promoció interna
pendents de convocar i previstes en ofertes corresponents als anys
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013, en relació amb les quals no s'ha
pogut complir el termini establert a l’art. 70 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
L'Estatut bàsic de l'empleat públic de convocar-les dins el termini
improrrogable de tres anys o bé sí que s'han convocat dins de termini
però han esdevingut desertes i no és possible tornar-les a convocar
perquè han transcorregut els tres anys des de que van ser ofertades.
L'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació en informe
de data 9 de maig de 2016, que consta a l’expedient, ha identificat les
places incloses en ofertes públiques d'ocupació pendents de convocar i
que no han estat amortitzades amb posterioritat i que no s'han pogut
convocar per impossibilitat material, perquè s'han transformat o perquè
s'han inclòs en una oferta posterior així com les convocades i que han
resultat desertes i no s'han amortitzat i ha determinat que per raons de
seguretat jurídica és necessari declarar la caducitat de les ofertes
públiques d'ocupació en les quals es troben incloses aquestes places.
S'ha lliurat a la Mesa general de negociació l' informe justificatiu de la
caducitat, els quals han manifestat la seva conformitat per acord de
Mesa general de negociació de data 12 de maig de 2016.

2. Fonaments de dret
L'art. 70 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
disposa de forma expressa que en tot cas, l’execució de l’oferta pública
d’ocupació ha de desenvolupar-se dins el termini improrrogable de tres
anys.
La jurisprudència ha fet una interpretació estricta d’aquest article en el
sentit que el termini que estableix l’art. 70 del TREBEP és un termini de
caducitat i en concret, constitueix un mandat dirigit a l’Administració a fi
d’evitar la dilació excessiva.
Per raons de seguretat jurídica és necessari declarar la caducitat de les
ofertes corresponents als anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013
respecte les places que resulten pendents de convocar o que s'han
convocat i han quedat desertes i no se n'ha acordat la seva amortització
per part del ple.
Les places reservades al torn lliure relatives a ofertes que se'n
determina la seva caducitat s'inclouran quan legalment i
organitzativament sigui viable en una propera oferta pública d'ocupació i
en el cas de les places reservades al torn promoció interna s'inclouran
com a ampliació en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any
2016 com sigui que no computen a efectes de la taxa de reposició
d'efectius tal i com es desprèn de l'art. 20 de la Llei de pressupostos
generals de l'Estat per l'any 2016.
En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Declarar la caducitat de les ofertes públiques d’ocupació
corresponents als anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 respectes
les següents places:
Torn lliure
Plaça

Aux. Adm.
Aux. Suport
3 Aux. Suport

Règim
jurídic
Laboral
Laboral
Laboral

Prof. Clarinet Laboral
50%
Tèc. Mitjà 25% Laboral

Tèc. Aux. Esp Laboral
15%

Vinculada
a lloc
adscrit a
BOP
USIM
Conservatori
Protocol
Presidència
Conserv.
Música Reus
Conserv.
Música
Tortosa
EAD Reus

Oferta

2010
2010
2009

2011
2008

2008

Tec. Aux. Esp. Laboral
Arxivística
i
gestió
documental
Tèc.
Mitjà Laboral
sistemes
informàtics
Administratiu
funcionari

Oficial
1a
mecànic
Assistent
de
serveis
Auxiliar
d'equipaments
Operari EE
Professor
clave

Laboral
Laboral

BASE

2010

RH
amb 2008
adscripció
provisional a
Premsa
SAT
2008

Laboral
Laboral

EAD Reus

2008

Laboral

EAD TOrtosa

2008

Laboral
Laboral
funcionari

EAD Valls
OADL
Serveis
jurídics

2008
2008
2009

Laboral
Laboral

Oficial
administratiu

Laboral

Professor
educació
corporal 15%
Mestre
taller
EA Reus
Auxilar
de
suport
Assistent
de
serveis
Monitor
Tècnic auxiliar
Tècnic superior

Laboral

2008
2008
2008
2008

2008

2008

2008

funcionari

2009

Laboral

2009

Laboral
Laboral

CEE Alba
2009
Conservatori
2009
de música de
Reus
Serveis
2010
jurídics
2010

funcionari
Funcionari
Laboral

2008

Laboral

Conservatori
2008
de música de
Tarragona
Conservatori
2008
de música de
Tarragona
Conservatori
2008

Professor
de Laboral
contrabaix 50%
Professor

2010

Serveis
generals
Serveis
generals
CEE
Sant
Rafael
Conservatori
de música de
Tarragona
Conservatori
de música de
Tarragona
Conservatori
de música de
Reus
EAD Reus

de Laboral

Auxiliar
administratiu
2 Assistent de
serveis
Operari EE
Professor
llenguatge
musical 50%
Tècnic superior
adm. gen.
Auxiliar
administratiu
Tècnic auxiliar
delineació
Auxiliar
de
suport

BASE

Laboral

pianista
acompanyant
Mestre
ensenyament
especial

Laboral

de música de
Tarragona
CEE
Sant 2009
Jordi

Torn promoció interna
Plaça

Règim
jurídic

Administratiu
Aux. Tècnic

funcionari
funcionari

Tèc.
Mitjà
Adm. Esp.
Tèc. Espec.
Administratiu
Tèc.
Mitjà
Adm. Esp.
Administratiu
Tèc.
Mitjà
Adm. Esp.
Administratiu

Funcionari

Oferta

Intervenció
Serveis
Generals
Serv. General

2013
2010

2012
2013
2012

Laboral

Serv. General
Contractació
Disciplina
Urban. SAM
Turisme CD
Inspecció
BASE
Inspecció
BASE
Serveis
Generals
Serveis
Generals
Sant Jordi
EAD
Tarragona
BASE

Laboral

BASE

2013

Laboral
Funcionari

USIM – SAM
Gestió
Centres
–
SAC
Gestió
Coneixement i
Qualitat – CIQ
Gestió de RH
Intervenció

2013
2011

Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari

Aux. Tècnic

Laboral

Aux. Suport

Laboral

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

Laboral
Laboral

Tècnic mitjà Funcionari
adm. Especial
Tècnic auxiliar
Oficial
administratiu
Tècnic mitjà
administració
especial
Mestre EE

Adscripció

Laboral
Laboral

2012

2013
2010
2013
2010
2010
2008
2012
2010

2013

2013
2013

Laboral

CEE
Jordi

Sant 2013

laboral

CEE
Rafael
SAT

Sant 2008

Oficial
1a Laboral
paleta
2
funcionari
administratiu
administració

RH i PAO
SAM

2008
i 2013

general

2n. Determinar que les places que són susceptibles de tornar-se a
ofertar reservades al torn lliure/torn lliure reservat a persones amb
discapacitat quan legalment i organitzativament sigui viable són les
següents:
Plaça

Règim
jurídic

Aux. Adm.
Aux. Suport
Prof. Clarinet
50%
Tèc. Mitjà 25%

Laboral
Laboral
Laboral

Tèc. Aux. Esp
15%
Tec. Aux. Esp.
Arxivística
i
gestió
documental
Tèc.
Mitjà
sistemes
informàtics
Operari EE
Mestre EE

Vinculada
a lloc
adscrit a

Oferta

2010
2010
2011

Laboral

BOP
USIM
Conserv.
Música Reus
Conserv.
Música
Tortosa
EAD Reus

Laboral

BASE

2010

Laboral

BASE

2010

Laboral
laboral

CEE Alba
2009
CEE
Sant 2008
Rafael

Laboral

2008

2008

3r. Determinar que les places reservades al torn promoció interna que
s'inclouran com a ampliació de l'oferta pública corresponent a l'any
2016 són les següents:
Plaça

Règim
jurídic

Administratiu
Aux. Tècnic

funcionari
funcionari

Tèc.
Mitjà
Adm. Esp.
Tèc. Espec.
Administratiu
Tèc.
Mitjà
Adm. Esp.
Administratiu
Tèc.
Mitjà
Adm. Esp.
Administratiu

Funcionari

Aux. Tècnic

Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Laboral

Adscripció

Oferta

Intervenció
Serveis
Generals
Serv. General

2013
2010

Serv. General
Contractació
Disciplina
Urban. SAM
Turisme CD
Inspecció
BASE
Inspecció
BASE
Serveis

2012
2013
2012

2012

2013
2010
2013
2010

Laboral

Generals
Serveis
Generals
Sant Jordi
EAD
Tarragona
BASE

Laboral

BASE

2013

Laboral

USIM – SAM

2013

Aux. Suport

Laboral

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

Laboral
Laboral

2010
2008
2012
2010

4t. Publicar l’esmentada declaració de caducitat en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
5è. Comunicar-ho a la Direcció General d’Administració local de la
Generalitat de Catalunya i a l’Administració general de l’Estat.
Règim de recursos
Contra el primer punt d’aquesta resolució es podrà interposar:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l’endemà de la última publicació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la última publicació, davant del
President de la Diputació.

PUNT 10.9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE LA 4A EDICIÓ DELS
PREMIS EMPRÈN.
EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona organitza la 4a. edició dels Premis Emprèn
per fomentar l’esperit emprenedor i incentivar la presa de mesures que
contribueixin a l’aparició de noves iniciatives empresarials, així com
reconèixer la consolidació empresarial, donant suport a les persones
emprenedores del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En aquesta 4a. edició, la reformulació dels guardons pretén incentivar
especialment l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement,
la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la
Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals en
el seu Pla Estratègic 2015-2019. Els Premis, en línia amb l’estratègia
RIS3CAT, persegueixen impulsar una economia territorial basada en el

coneixement, que s’ajusti millor al potencials d’innovació i afavorir
iniciatives que formin part d’un territori competitiu avançat i amb un
potencial d’ocupabilitat de referència.
En el pressupost 2016 de Polítiques Actives d’Ocupació hi ha el
projecte 4a edició dels Premis Emprèn (2016.840.17) amb la següent
dotació pressupostària:
8040/241/48100 Accions suport emprenedoria: 35.000,00 euros
8040/241/22606 Organització actes i cursos: 45.000,00 euros
Els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria, com a màxim,
seran els següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
8040/241/48100 Accions suport emprenedoria:
CATEGORIA
Turisme, cultura i experiències
Salut i esport
Tecnologia i innovació
Eficiència
energètica
sostenibilitat
Economia social

PROJECTE
RECONEIXEMENT RECONEIXEMENT
GUANYADOR
5.000,00 €
1.000 €
1.000 €
5.000,00 €
1.000 €
1.000 €
5.000,00 €
1.000 €
1.000 €
i
5.000,00 €
1.000 €
1.000 €
5.000,00 €

1.000 €

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
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016
Normativa general aplicable: LGP, LRJPAC, LRJPCat i TRLRHL
Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment de
la 4a edició dels Premis Emprèn dipta.cat publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona núm. 79 de data 26 d’abril de 2016
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la
concessió de premis per part de la Diputació de Tarragona - Àrea de
Recursos Humans I Polítiques Actives d’Ocupació durant l’any 2016
següent:
4a edició dels Premis Emprèn
-

Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que
han de regir la convocatòria del procediment de la 4a edició

1.000 €

dels Premis Emprèn aprovades provisionalment pel ple de la
Diputació de Tarragona amb data 26 de febrer de 2016 i
aprovades definitivament i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 79 de data 26 d’abril de 2016.
-

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 8040/241/48100. Accions de
suport a l’emprenedoria: 35.000,00 euros.

-

Règim de concurrència de la concessió: Competitiva amb una
sola resolució per procediment.

-

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació

-

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona.

-

Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona fins al 31 de juliol de 2016.

-

Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la data de la
publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOP.

-

Mitjà de notificació de les resolucions: Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.

-

Règim general aplicable: Llei 38/2007, 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; Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

-

Les resolucions dictades en execució de la convocatòria
exhaureixen la via administrativa.

-

Règim de recursos contra els actes administratius dictats en
execució de la convocatòria:
o Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.

o 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.
2. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva
publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
3. Aprovar les despeses que comportarà l’organització dels premis per
un import de 45.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
8040/241/22606 Organització d’actes i cursos (A núm. 2016013735).
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.

PUNT 10.10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’ASSOCIACIÓ DE DONES
EMPRESÀRIES I EMPRENEDORES DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
PER AL PROJECTE D’ACTIVITATS 2016.
Exposició de fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases generals, es
poden concedir de manera directa les subvencions previstes
nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. Aquests
convenis han de contenir el règim específic d’aquestes subvencions, en
tot allò que sigui necessari atesa la seva naturalesa, el seu objecte o el
subjecte beneficiari i pel que no sigui aplicable la normativa general o
les disposicions contingudes en les bases generals.
En l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del
pressupost per a l’exercici 2016 hi ha una assignació nominativa de
subvenció a favor de l'Associació de Dones Empresàries i
Emprenedores de les Comarques de Tarragona (ADEE) per al Projecte
d'activitats 2016 per import de 3.000,00 € (aplicació pressupostària
2016 8040 241 48902).

La Secretaria i la Intervenció general han emès els corresponents
informes favorables sobre l’esborrany de conveni.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2016
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:
Entitat

Activitat

Associació de
Projecte
Dones
d’activitats
Empresàries i
2016
Emprenedores de
les Comarques de
Tarragona

Pressupost Pressupost
%
Subvenció Partida
total
elegible
4.500,00 €
4.500,00 € 66,67 3.000,00 € 2016 8040
241 48902

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les
condicions que figuren en el conveni regulador, si en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació d’aquest acord no manifesta expressament el contrari. En
qualsevol cas, la signatura del conveni regulador per part del
representant legal del beneficiari és una manifestació fefaent de
l’acceptació.
L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final
de l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè
així ho manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent
en examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
2. Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Associació
de Dones Empresàries i Emprenedores de les Comarques de
Tarragona per a regular la concessió d’una subvenció per al
Projecte d’activitats 2016, que conté el règim específic d’aquesta
col·laboració.
3. Facultar el president de la Diputació per a la signatura i per dur a
terme el que calgui per donar compliment a l’acord.

4. Traslladar-ho a la Intervenció perquè en tingui coneixement i
lliurar una còpia del conveni formalitzat a la Secretaria General.
5. Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni regulador
que s’aprova, al beneficiari.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 10.11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE
LES COMARQUES DE L'EBRE PER A REGULAR LA CONCESSIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ PER A L’ACTIVITAT PLA D'ACTUACIÓ 2016
PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL.
Exposició de fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases generals, es
poden concedir de manera directa les subvencions previstes
nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. Aquests
convenis han de contenir el règim específic d’aquestes subvencions, en
tot allò que sigui necessari atesa la seva naturalesa, el seu objecte o el
subjecte beneficiari i pel que no sigui aplicable la normativa general o
les disposicions contingudes en les bases generals.
En l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del
pressupost per a l’exercici 2016 hi ha una assignació nominativa de
subvenció a favor de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre per a regular la concessió d’una subvenció per a l’activitat Pla
d’actuació 2016 per al foment de l’activitat empresarial per import de
6.000,00 € (aplicació pressupostària 2016 8040 241 48959).
La Secretaria i la Intervenció general han emès els corresponents
informes favorables sobre l’esborrany de conveni.
Fonaments de dret

Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2016
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:
Entitat

Activitat

Associació
d’Empresaris
de les
Comarques
de l’Ebre
(AECE)

Pla
d’actuació
2016 per al
foment de
l’activitat
empresarial

Pressupost Pressupost %
total
elegible
42.961,00 € 42.961,00 € 13,97%

Subvenció Partida

6.000,00 € 2016 8040
241 48959

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les
condicions que figuren en el conveni regulador, si en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació d’aquest acord no manifesta expressament el contrari. En
qualsevol cas, la signatura del conveni regulador per part del
representant legal del beneficiari és una manifestació fefaent de
l’acceptació.
L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final
de l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè
així ho manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent
en examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
2. Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre per a regular la
concessió d’una subvenció per a l’activitat Pla d’actuació 2016
per al foment de l’activitat empresarial, que conté el règim
específic d’aquesta col·laboració.
3. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord.
4. Traslladar-ho a la Intervenció perquè en tingui coneixement.
5. Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni regulador
que s’aprova, al beneficiari.

Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 10.12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA PER A REGULAR LA
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA MULTISECTORIAL COMBOI PER ACOMPANYAR
LES PERSONES EMPRENEDORES EN LA POSADA EN MARXA DE
NOVES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Exposició de fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases generals, es
poden concedir de manera directa les subvencions previstes
nominativament en el pressupost de la Diputació de Tarragona, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. Aquests
convenis han de contenir el règim específic d’aquestes subvencions, en
tot allò que sigui necessari atesa la seva naturalesa, el seu objecte o el
subjecte beneficiari i pel que no sigui aplicable la normativa general o
les disposicions contingudes en les bases generals.
En l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del
pressupost per a l’exercici 2016 hi ha una assignació nominativa de
subvenció a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tarragona per al desenvolupament del programa
multisectorial Comboi per acompanyar les persones emprenedores en
la posada en marxa de noves activitats econòmiques per import de
30.000,00 € (aplicació pressupostària 2016 8040 241 48969).
La Secretaria i la Intervenció general han emès els corresponents
informes favorables sobre l’esborrany de conveni.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS

Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2016
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:
Entitat
Cambra Oficial
de Comerç,
Indústria i
Navegació de
Tarragona

Activitat

Pressupost Pressupost %
Subvenció
total
elegible
Desenvolupament 35.225,00 € 35.225,00 € 85,17 % 30.000,00 €
del programa
multisectorial
Comboi per
acompanyar les
persones
emprenedores en
la posada en
marxa de noves
activitats
econòmiques

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les
condicions que figuren en el conveni regulador, si en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació d’aquest acord no manifesta expressament el contrari. En
qualsevol cas, la signatura del conveni regulador per part del
representant legal del beneficiari és una manifestació fefaent de
l’acceptació.
L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final
de l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè
així ho manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent
en examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
2. Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona per a
regular la concessió d’una subvenció per al desenvolupament del
programa multisectorial Comboi per acompanyar les persones
emprenedores en la posada en marxa de noves activitats
econòmiques, que conté el règim específic d’aquesta
col·laboració.
3. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord.

Partida
2016
8040 241
48969

4. Traslladar-ho a la Intervenció perquè en tingui coneixement.
5. Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni regulador
que s’aprova, al beneficiari.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UN SERVIDOR BLADE
ORACLE PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 28.500,00 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El cap de Secció de Sistemes, ha informat sobre la necessitat de
contractar el subministrament d’un servidor Blade Oracle per a l’entorn
de producció de la Diputació de Tarragona, necessari per tal
d’implementar la redundància en els servidors de Front-End de la
plataforma ACTIO.
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 28.500,00€
3. En data de signatura electrònica 17 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 23 de maig de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia sobre el Plec de clàusules
administratives particulars i de fiscalització prèvia de l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no
harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de l’adquisició d’un servidor
Blade Oracle per a la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base
de licitació de 28.000,00 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 34.485,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016-9020-920-63600, amb número d'operació 2016017473-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 12.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
L'ADQUISICIÓ DEL MOTOR DE FLUXOS DE TREBALL SUITE
CAMUNDA BPM ENTERPRISE EDITION PER A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), de l’adquisició del motor de fluxos de treball Suite
Camunda BPM Enterprise Edition, per a la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost base de licitació de 22.000,00 euros (IVA exclòs).

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert,
la Mesa de Contractació, en data 20 d’abril de 2016, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada per l’únic licitador
presentat, que és el següent:
Plica
Licitador
núm.
1
TECHEDGE ESPAÑA, SL

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

Oferta
econòmica (IVA
exclòs)
21.000,00 €

Licitador
TECHEDGE ESPAÑA, SL

El resum de l’obertura es va publicar al Perfil de Contractant el dia
20/04/16.
4. En data 25 d’abril de 2016, el director tècnic d’Aplicacions de l’Àrea
de Coneixement i Qualitat, com a responsable del contracte, va emetre
informe de valoració del sobre B en el qual fa constar el següent:
" Segons els criteris de valoració dels plecs tècnics d’aquesta contractació,
l’únic criteri de valoració es l’oferta econòmica:

.../...
L’empresa s’ajusta als requisits tècnics establerts al plec de clàusules
tècniques per a la documentació exigida en el sobre B, el resultat de la
valoració tècnica és el següent:
LICITADOR
Techedge

Puntuació Total
10 punts

”
Aquest informe de valoració del sobre B es va publicar al Perfil de
Contractant el dia 04/05/16.
5. En data 27 d’abril de 2016, la Mesa de Contractació va assumir
l’informe del tècnic responsable del contracte i va proposar a l'òrgan de
contractació, previ requeriment de la constitució de la garantia i de la
resta de documentació, l'adjudicació del contracte d’adquisició del
motor de fluxos de treball Suite Camunda BPM Enterprise Edition per a
la Diputació de Tarragona a l'empresa TECHEDGE ESPAÑA, SL (plica
1), per un import de 21.000,00 € (IVA exclòs) en ser l'únic licitador i

presentar una oferta que s'adequa plenament als requisits fixats als
Plecs que regeixen la contractació.
6. Dins el termini establert, l'empresa TECHEDGE ESPAÑA, SL va
aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un
import de 1.050,00 euros, segons carta de pagament núm.
2016000300, i la resta de documentació requerida, que va ser trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
7. En data 25 de maig de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (en endavant TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 20152266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i
assumir la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió
del dia 27 d’abril de 2016.
Segon. Adjudicar el contracte d’adquisició del motor de fluxos de treball
Suite Camunda BPM Enterprise edition per a la Diputació de Tarragona
a l'empresa TECHEDGE ESPAÑA, SL (B82276585), per un import de
VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS (25.410,00 €) IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu del contracte:

21.000,00 €
4.410,00 €
25.410,00 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2016-9030-920-64101.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Cinquè. Notificar aquest acord al licitador presentat.

Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció general, a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat i a la Unitat de Patrimoni.
Setè. 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 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.
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.

INTERVENCIÓ
PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la
Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal
d’aprovar les factures i els justificants de depesa.
3. Per Junta de Govern de 12 de febrer de 2016 es va aprovar la relació
a l’aprovació número 00104, de l’Àrea del Servei d’Atenció al Municipi,
que contenia el número de registre de factura 00252 i número de
factura O2016GCA000009, per import de 962,68 €, de Companyia
General d’aigües de Catalunya, SA, amb NIF A60401585.
S'ha detectat un error en aquest registre, atès que cal modificar
l’imputació pressupostària amb relació al canvi del programa, i el
projecte associat, per la qual cosa, s’ha d’anul·lar i donar de baixa les
operacions corresponents.

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. Article 105 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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 119.736,00 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 01110
Núm. 01134

19.305,22 €
14.642,12 €
4.663,10 €

SAM
Núm. 01108
Núm. 01109
Núm. 01119
Núm. 01124

14.384,62 €
7.556,45 €
907,50 €
5.364,07 €
556,60 €

SAC
Núm. 01100
Núm. 01101
Núm. 01112
Núm. 01118
Núm. 01121
Núm. 01120
Núm. 01123
Núm 01127
Núm. 01130
Núm. 01138
Núm. 01139

62.142,15 €
217,80 €
24.996,01 €
11.823,33 €
5.202,15 €
62,46 €
572,77 €
9.278,25 €
5.981,20 €
1.327,48 €
369,66 €
2.311,04 €

SAT
Núm. 01089

23.904,01 €
23.904,01 €

2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.
3. Donar de baixa les operacions núm. RC 2016000008, ADO
2016000858, P 2016003327, corresponents a la factura núm. de
registre 000252, en relació amb la reserva de crèdit, autorització,
disposició i reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament.

PUNT
14.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 310,13 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ...................................................................
Núm. 01147 (Serveis Generals)........................................

310,13 €
310,13 €

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

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

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

