A la ciutat de Tarragona, a 11 de desembre de 2015
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de Comissions
"Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern,
sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la
Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs. Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora

Excusa la seva assistència Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual i l'Il·ltre.
Sr. Carles Pellicer Punyed.

Actua de Secretari la Sra. Maite Velayos Esplugas, Cap de Secció de
Secretaria per absència de la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
General de la Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre -2015-002266 i per
acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta de Govern
procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells per unanimitat
excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA
4 DE DESEMBRE DE 2015.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 4 de desembre
de 2015.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI-SAM
Actuacions Integrals al Territori
PUNT 2.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DEL CANVI DE DESTINACIÓ DE
LA SUBVENCIÓ PAM 2013-2016, ANUALITAT 2013, PER A L'ACTUACIÓ
"ADQUISICIÓ D'UNA FINCA MILLORA SUBMINISTRAMENT I
DISTRIBUCIÓ AIGUA", ATORGADA A L'AJUNTAMENT DEL LLOAR I
DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ "CREACIÓ D’UN ITINERARI
PRACTICABLE PER ACCEDIR AL CASAL DEL POBLE DEL LLOAR, DES
DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va
acordar la concessió per les anualitats 2013 i 2014 i la planificació de les
anualitats 2015 i 2016, del PAM 2013-2016
2. Per a l’anualitat 2013, del PAM, a l'Ajuntament del Lloar se li va
concedir una subvenció del programa d’inversió, que es detalla a
continuació:
Objecte de la subvenció:
Adquisició d'una finca per millorar el
subministrament i la distribució d’aigua
Data Acord concessió:
25-07-2015
Pressupost elegible:
4.975,10 euros
Import concedit PAM 2013:
4.726,34 euros
Aplicació Pressupostària:
2015-1010-942-76212-02
Número d'operació anterior:
2014034485

3. En data 27 de juliol de 2015 amb núm. de registre d’entrada electrònica
8004330008-1-2015-023538-2, l’Ajuntament del Lloar va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció, indicada al punt anterior
:
Nou objecte de la subvenció:
" Creació d’un itinerari practicable per
accedir al Casa del Poble del Lloar, des de la plaça de l’Església”
Pressupost elegible:
13.465,28 euros
Recursos Propis:
8.738,94 euros
Subv. PAM 2013:
4.726,34 euros

4. La base 11a de les reguladores, del PAM 2013-2016 de la Diputació de
Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un canvi de destinació de la
subvenció concedida del programa d’inversió per tal de modificar l’objecte
subvencionable, sense modificar l’import de la subvenció.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació
presentada és la que regulen les bases del PAM 2013-2016 i els serveis

tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i el
document tècnic de la nova actuació.
6. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
7. S'ha comprovat que el beneficiari no és deutor amb Diputació de
Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3.l de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, estableix que la norma reguladora de la bases de
concessió de les subvencions concretaran les circumstancies que,
com a conseqüència de l’alteració de les condicions per a la concessió
de la subvenció, pot dona a lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, regula la modificació de la resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per la qual s’estableix que l’alteració de les condicions que
van determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a las
modificació de la resolució de l’atorgament.
4. Base 11a del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 de la Diputació de
Tarragona, que regula el canvi de destinació de la subvenció
concedida.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció
concedida pel Ple de la Diputació de Tarragona, en data 25 de juliol de
2014, a l’Ajuntament del Lloar, per a l'actuació “Adquisició d’una finca per
millorar el subministrament i la distribució d’aigua potable” del PAM 20132016 per l’anualitat 2013, actualment amb càrrec a la partida 2015-1010942-76212-02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a
l’Ajuntament del Lloar, que es detalla a continuació:
Nou objecte de la subvenció: "Creació d’un itinerari practicable per accedir al
casal del poble del Lloar, des de la plaça de l’Església”
Pressupost Elegible:
13.465,28 euros
% concedit:
35,10%
Import concedit:
4.726,34 euros

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no
manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la
subvenció.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat i traslladar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona i als Serveis Territorials
del Departament de Governació i Relacions Institucionals al Camp de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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’un mes des de l’endemà de la notificació, davant el
ple de la Diputació de Tarragona.

PUNT
3.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DEL CANVI DE DESTINACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ PAM 2013-2016, ANUALITAT 2015, PER A
L'ACTUACIÓ " CONDICIONAMENT DEL MAS DE L'ABEURADOR COM A
CENTRE D'INTERPRETACIÓ PALEONTOLÒGICA", ATORGADA A
L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ
"CONDICIONAMENT DEL MAS ABEURADOR. FASE 1A”
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va
acordar la concessió per l’anualitat 2015, del PAM 2013-2016.
2. Per a l’anualitat 2015, del PAM, a l'Ajuntament de la Canonja se li va
concedir una subvenció del programa d’inversió, que es detalla a
continuació:
Objecte de la subvenció
Condicionament del Mas de L'Abeurador com a
centre d'interpretació paleontològica
Data Acord concessió:
29-05-2015
Pressupost elegible:
550.000,00 euros
Import concedit PAM 2015:
269.623,52 euros
Aplicació Pressupostària:
2015-1010-942-76212-02
Número d'operació anterior:
2015023495

3. En data 13 d’octubre de 2015 amb núm. de registre d’entrada
electrònica 8004330008-1-2015-031195-2, l’Ajuntament de La Canonja va
presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció, indicada
al punt anterior :
Nou objecte de la subvenció:
Fase 1a”

" Condicionament del Mas

Abeurador.

Pressupost elegible:
Recursos Propis:
Subv. PAM 2015:

730.400,00 euros
460.776,48 euros
269.623,52 euros

4. La base 11a de les reguladores, del PAM 2013-2016 de la Diputació de
Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un canvi de destinació de la
subvenció concedida del programa d’inversió per tal de modificar l’objecte
subvencionable, sense modificar l’import de la subvenció.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació
presentada és la que regulen les bases del PAM 2013-2016 i els serveis
tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i el
document tècnic de la nova actuació.
6. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
7. S'ha comprovat que el beneficiari no és deutor amb Diputació de
Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3.l de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, estableix que la norma reguladora de la bases de
concessió de les subvencions concretaran les circumstancies que,
com a conseqüència de l’alteració de les condicions per a la
concessió de la subvenció, pot dona a lloc a la modificació de la
resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, regula la modificació de la resolució de
concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, per la qual s’estableix que l’alteració de les
condicions que van determinar la concessió de la subvenció pot
donar lloc a las modificació de la resolució de l’atorgament.
4. Base 11a del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 de la Diputació de
Tarragona, que regula el canvi de destinació de la subvenció
concedida.

Per tant, S'ACORDA:

Primer. Acceptar la sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció
concedida pel Ple de la Diputació de Tarragona, en data 29 de maig de
2015, a l’Ajuntament de la Canonja, per a l'actuació “Condicionament del
Mas de l'Abeurador com a centre d'interpretació paleontològica” del PAM
2013-2016, per l’anualitat 2015, actualment amb càrrec a la partida 20151010-942-76212-02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de La Canonja, que es detalla a continuació:
Nou objecte de la subvenció: " Condicionament del Mas Abeurador. Fase 1a”
Pressupost Elegible:
730.400,00 euros
% concedit:
36,91%
Import concedit:
269.623,52 euros

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no
manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat i traslladar-la a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona i als Serveis Territorials del
Departament de Governació i Relacions Institucionals al Camp de
Tarragona.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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’un mes des de l’endemà de la notificació, davant el ple de la Diputació de
Tarragona.

PUNT 4.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE CANVIS DE DESTINACIÓ DE
SUBVENCIÓ CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS DEL
PROGRAMA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPAL 2015 (PEIM 2015)

- Ajuntament de Deltebre
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de març de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de 27 de març de 2015 va aprovar la segona concessió del PEIM
2015.

2. A l'Ajuntament de Deltebre se li va concedir la subvenció del PEIM 2015
que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció:
Data Acord de concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit PEIM 2015:
Aplicació pressupostària:
Número d'operació anterior:

Pavimentació i reforma de la plaça 20 de maig
27/03/2015
176.995,00 €
176.995,00 €
2015/1010/942/76208/01
2015011720

3. En data 19 de novembre de 2015 amb núm. de registre d'entrada
electrònic 8004330008-1-2015-034602-2, l'Ajuntament de Deltebre va
presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció indicada al
punt anterior:
Nou objecte de subvenció:
municipal"
Pressupost elegible:
Recursos propis:
Subv. Biblioteques Generalitat
Catalunya:
Subv. PEIM 2015:

"Projecte de les obres de la nova biblioteca
658.891,74 €
152.450,87 €
329.445,87 €
176.995,00 €

4. La base 11a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació de
Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un únic canvi per actuació
concedida per tal de modificar l'objecte subvencionable, sense modificar
l'import de la subvenció.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada
és la que regulen les bases del PEIM 2015 i els serveis tècnics han emès
informe favorable sobre la subvencionalitat i el document tècnic de la nova
actuació.
6. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
7. S'ha comprovat que el beneficiari no és deutor amb Diputació de
Tarragona.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3 de la Llei, de 17 de novembre, general de subvencions,
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les
subvencions concretaran les circumstàncies que, com a conseqüència de
l'alteració de les condicions per a la concessió de la subvenció, pot donar
lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17de novembre, general de subvencions,
regula la modificació de la resolució de concessió.

3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la
resolució de l'atorgament.
4. Base 11a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació de
Tarragona que regula el canvi de destinació de la subvenció concedida.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la sol·licitud el canvi de destinació de la subvenció
concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27
de març de 2015, a l'ajuntament de Deltebre per a l'actuació "Pavimentació i
reforma de la plaça 20 de maig" del PEIM 2015, actualment amb càrrec a la
partida 2015/1010/942/76208/01.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l'Ajuntament
de Deltebre, que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:
municipal"
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:

"Projecte de les obres de la nova biblioteca
658.891,74 €
26,86 €
176.995,00 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no
manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat i traslladar-la a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el ple de la
Diputació de Tarragona.

Ajuntament de les Borges del Camp

EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 27 de febrer de 2015
va aprovar la primera concessió del PEIM 2015.

2. L'Ajuntament de les Borges del Camp té inclosa al PEIM 2015 de la
Diputació de Tarragona l'actuació "Reparació i consolidació estructural del
perímetre que envolta l'aparcament dissuasori del nucli antic" a càrrec de la
partida 1010/942/76208/01 del pressupost vigent, amb el següent
finançament:
Actuació:
Pressupost:
Recursos Propis:
Subv. PEIM 2015:

"Reparació i consolidació estructural del perímetre que envolta
l'aparcament dissuasori del nucli antic"
36.567,86 €
763,86 €
35.804,00 €

3. En data 20 d'octubre de 2015 (núm. assent. 8004330008-1-2015-0309122), l'Ajuntament ha presentat una sol·licitud de canvi de destinació de la
subvenció on demana destinar l'import de la subvenció a una nova actuació
que es relaciona a continuació:
Actuació:
Pressupost:
Recursos Propis:
Subv. PEIM 2015:

"Distribució interior de la 1a planta de Cal Casals"
37.940,46 €
2.136,46 €
35.804,00 €

4. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada
és la que regula les bases del PEIM 2015 i els serveis tècnics han emès
informe favorable sobre el document tècnic de l'actuació.
5. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
6. S'ha comprovat que el beneficiari no és deutor amb Diputació de
Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Base 11a del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 de la Diputació de
Tarragona.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. 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.
4. Bases generals de subvencions de la Diputació.
Per tant, S'ACORDA:

Primer. Acceptar el canvi de destinació de la subvenció del PEIM 2015
per a l'actuació "Reparació i consolidació estructural del perímetre que
envolta l'aparcament dissuasori del nucli antic" amb càrrec a la partida
1010/942/76208/01 del pressupost vigent.
Segon. Desvincular de l'actuació esmentada la subvenció inicialment
atorgada a l'Ajuntament de les Borges del Camp i aplicar-la a càrrec de
la partida 1010/942/76208/01 del pressupost vigent:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de les Borges del Camp
Les Borges del Camp
"Distribució interior de la 1a planta de Cal
Casals"
37.940,46 €
94,37 %
35.804,00 €

Tercer. Fer avinent al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si
no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació de la resolució de la seva concessió.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat i traslladar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos
des de l’endemà de la publicació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el ple de la
Diputació de Tarragona.
PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE
LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I
LLIURAR
AMB REDUCCIÓ AL
CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP, L'APORTACIÓ DEL PROGRAMA
D’INVERSIONS PER L’ANY 2013, DEL CONVENI MARC ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER
OPTIMITZAR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de data 26 d’abril de 2013, va
aprovar el Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació
de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels

serveis municipals, que es modifica posteriorment per acord del Ple de
data 20 de desembre de 2013.
2. D’acord la clàusula 12.7 del Conveni marc, els consells comarcals
presenten la documentació justificativa de les accions incloses al
programa d'Inversions en el termini màxim de dos mesos després de la
finalització de l'actuació i segons la clàusula 12,8 b) es poden fer
pagaments parcials en funció del grau d'execució .
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a les finalitats del programa d’Inversions:
Millores serveis informàtics i Campanya de Promoció i dinamització del
turisme a peu pel Baix Camp interior.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2015-1010-943-7650002 hi ha consignació pressupostària suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels
serveis municipals de 31 de maig de 2013.
2. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada pel Consell Comarcal del
Baix Camp, relativa al pagament amb reducció del Programa
d'Inversions 2013 del Conveni marc amb la Diputació, i donar de baixa
la diferència no justificada que és de 12.735,92 €.
Segon.- Lliurar al beneficiari que s’indica a continuació, l’aportació que
es detalla:
Beneficiari:
Consell Comarcal del Baix Camp
Concepte:
Conveni Únic Inversions : Millora serveis informàtics
Import concedit:
150.924,00 euros
Acord Junta Govern aprovació: 26/04/2013
Import a lliurar:
25.741,71 € euros
Projecte:
2013-110/01
Partida:
2015-1010-943-76500-02

Beneficiari:
Consell Comarcal del Baix Camp
Concepte:
Conveni Únic Inversions: Turisme a peu
Import concedit:
150.924,00 euros
Acord Junta Govern aprovació: 26/04/2013
Import a lliurar:
112.446,37 euros
Projecte:
2013-110/01
Partida:
2015-1010-943-76500-02
Núm. operació:
2013026519
TOTAL:

138.188,08 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho
manifesta.
Quart.Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a
Intervenció.
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 DE CONCESSIÓ TOTAL O PARCIALMENT
LES SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2015, 2A SELECCIÓ I
DESESTIMAR LES SOL·LICITUDS QUE NO S’AJUSTEN A LES
BASES
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en la sessió de
data 6 de febrer de 2015, va aprovar la convocatòria per a la concessió
de subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència
Municipal. La convocatòria preveu dos procediments de selecció.
2. A la partida 1010/942/46201 del pressupost de 2015, es va consignar
la quantitat màxima de 400.000 € per a les despeses subvencionables
destinades a les actuacions excepcionals de reparació. L’import màxim
a atorgar a la segona selecció és de 359.484,89 €.
3. A la partida 1010/942/76200 del pressupost de 2015, es va consignar
la quantitat màxima de 300.000 € per a les despeses subvencionables

destinades a les actuacions excepcionals d’inversions. L’import màxim
a atorgar a la segona selecció és de 211.761,02 €.
4. El règim de la convocatòria es el de concurrència competitiva.
5. D’acord la base segona de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions de caràcter excepcional del serveis
d’Assistència Municipal, les actuacions subvencionables són:
A) Serveis d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic i d'assistència tècnica de
caràcter excepcional i que es consideren urgents.
B) Despeses de reparació o d'inversió a causa d'alteracions climatològiques,
catàstrofes naturals i robatoris que s'hagin de portar a terme amb caràcter
urgent per a la necessària i correcta prestació de serveis de titularitat
municipal.
C) Despeses de reparació o d'inversió excepcionals, fora de la programació
habitual i que es consideren urgents per a la correcta prestació dels serveis
mínims obligatoris determinants a la Llei de bases de règim local, d'acord amb
la població de l'ens local que ho sol·liciti.
La quantia de la subvenció resulta de l’aplicació dels percentatges que
s’indiquen en els quadres seüents:
•

Per a l’apartat A de la base segona (“Serveis d’assessorament tècnic,
econòmic i jurídic i d’assistència tècnica de caràcter excepcional i que
es consideren urgents”), sobre el pressupost elegible s’aplica el
percentatge del quadre següent:
fins a 500 habitants............................fins el 90 %
de 501 a 2.000 habitants....................fins el 80 %
de 2.001 a 3.000 habitants.................fins el 70 %
de 3.001 a 8.000 habitants.................fins el 60 %
de 8.001 a 10.000 habitants...............fins el 50 %
Consells Comarcals............................fins el 40 %
En tot cas, aquesta quantia no pot superar els 6.000 €.

•

Per a l’apartat B (“Despeses de reparació o d’inversió a causa
d’alteracions climatològiques, catàstrofes naturals i robatoris que
s’hagin de portar a terme amb caràcter urgent per a la necessària i
correcta prestació de serveis de titularitat municipal”) i C (“Despeses
de reparació o d’inversió excepcionals, fora de la programació habitual
i que es consideren urgents per a la correcta prestació dels serveis
mínims obligatoris determinats a la Llei de bases de règim local”) de la
base segona, sobre el pressupost elegible s’aplica el percentatge del
quadre següent:
fins a 500 habitants............................fins el 90 %
de 501 a 3.000 habitants....................fins el 80 %
de 3.001 a 8.000 habitants.................fins el 70 %

En tot cas, aquesta quantia no pot superar els 30.000 €.

6. Les bases específiques preveuen un import màxim per subvenció,
per tant s'ha de tenir en compte el concepte "pressupost mínim a
executar" per a cada subvenció, que és l'import mínim que haurà
d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxima.
En aquests casos, el percentatge de concessió es determinarà en
relació al pressupost mínim a executar.
Si es justifica un import igual o superior a aquesta despesa mínima a
justificar, la subvenció no s’ha de reduir.
Si la despesa executada és inferior, si que caldrà aplicar les reduccions,
en funció del percentatge concedit.
7. Els serveis tècnics de la Diputació han informat desfavorablement,
les sol·licituds dels següents municipis de Flix, Garcia, Horta de Sant
Joan, Montbrió del Camp, Pallaresos, Paüls, Pratdip, Rasquera, Sarral,
la Selva del Camp, Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Almoster, Altafulla,
Argentera, Emd de Bítem, Colldejou, el Molar, Batea i la Sénia, per
incompliment de les bases específiques reguladores que és detallen al
punt tercer de la part dispositiva.
8. Els serveis tècnics de la Diputació han emès informe favorable
parcial, de les sol·licituds dels següents ajuntaments: Xerta, Maspujols i
Banyeres del Penedès, per incompliment parcial de les bases
específiques reguladores que és detallen al punt primer i segon de la
part dispositiva.
9. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, ha presentat el desistiment
de la sol·licitud presentada per la línia A) “Defensa jurídica recursos
contenciosos administratius 542/2014 i 23/2015 aprovació definitiva
projecte reparcel·lació Boscos” i l’actuació “reposició del cablejat a la
travessia de la carretera TP-2124 per restitució del servei d’enllumenat
públic” presentat per la línia C,) per no complir amb les bases.
10. S’ha declarat el desistiment, per no haver atès els requeriments
efectuats per la unitat gestora, tal i com indica l’art. 71 de la llei 30/92 de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú de 9 sol·licituds dels municipis següents:
•
•

•

Bràfim (A – “assessorament jurídic per a un possible delicte contra el
medi ambient”),
Torroja del Priorat (A – “Impugnació per la via contenciosa
administrativa de les resolucions de la Junta de Finances del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya contra liquidacions del cànon de l’ACA”),
Vilalba dels Arcs (C – “adquisició i instal·lació de bomba multicel·lular
vertical 11KWS”),

•
•
•

•
•

Benissanet (B – “defensa d’escullera en un tram del marge dret del riu
ebre al terme de Benissanet” i C – “muntatge bomba al pou
d’abastament d’aigua potable”),
Poboleda (A – “assistència lletrada),
Porrera (A – “assistència lletrada per la impugnació per la via
contenciosa administrativa de les resolucions de la Junta de Finances
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, contra
les liquidacions de l’ACA ),
Sant Jaume del Domenys (C – “reparació d’un tram del camí de Sant
Jaume dels Domenys a la Carronya”) i
Vilallonga del Camp (C – “adequacions diferencials xarxa enllumenat
públic”).

11. La resta de sol·licituds, han estat revisades, s’ha comprovat que la
documentació presentada és la que regula la base cinquena i els
serveis tècnics han emès informe favorable.
12. Els representants dels ens locals beneficiaris han declarat de
forma expressa que es troben al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
13. En data 23 de novembre de 2015, d’acord amb el que regula la
base tretzena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona, s’ha
reunit un òrgan col·legiat integrat per dos representants del SAM i un de
Secretaria, i s’ha emès informe favorable a la concessió de les
subvencions que es proposen.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
3. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de
caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal.
4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir, total o parcialment als beneficiaris que s’indiquen a
continuació la subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la
partida 1010/942/46201 projecte 201511090 (núm. operació
2015006669) del pressupost vigent:

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

8.849,82 euros
8.849,82 euros
90,00%
7.964,84 euros

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

Ajuntament d'Ascó
Ascó
Reparació de sots al túnel de Barbers.
10.172,71 euros
10.172,71 euros
80,00%
8.138,17 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
d'aigua potable al municipi
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Bot
Reparació motor bomba d'abastament

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
públic SAU 2
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
POTABLE DE CORBERA D'EBRE
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Reparació tanca perimetral equipament

7.926,37 euros
7.926,37 euros
80,00%
6.341,10 euros
Ajuntament de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp
Instal·lació del cablejat de l'enllumenat
8.084,98 euros
8.084,98 euros
80,00%
6.467,98 euros
Ajuntament de Corbera d'Ebre
Corbera d'Ebre
PROTECCIÓ DIPÒSIT D'AIGUA
6.930,25 euros
6.930,25 euros
80,00%
5.544,20 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
L'ANTIC CAMÍ DE REUS
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cornudella del Montsant
Cornudella de Montsant
REPARACIÓ COL·LECTOR SOTA
54.193,30 euros
37.500,00 euros
80,00%
30.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament del Molar
El Molar

Concepte:
Solane
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
boca.
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
parc públic Santa Llúcia II.
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
municipal d'aigua del Castellot
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Construcció mur de contenció camí de les
11.677,02 euros
11.677,02 euros
90,00%
10.509,32 euros
Ajuntament de Forés
Forès
Compra, subministrament i tte aigua de
6.381,54 euros
6.381,54 euros
90,00%
5.743,39 euros
Ajuntament de l'Arboç
L'Arboç
Abatiment i arrabassament d'arbres en el
10.629,78 euros
10.629,78 euros
70,00%
7.440,85 euros

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Reparació i impermeabilització del dipòsit
27.216,30 euros
27.216,30 euros
80,00%
21.773,04 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Maspujols
Municipi:
Maspujols
Concepte:
Reparació dels danys causats pels
aiguats del dia 29/9/15
Pressupost Elegible:
8.163,79 euros
Pressupost mínim a executar:
8.163,79 euros
% concedit:
80,00%
Import concedit:
6.531,03 euros
*L’Ajuntament de Maspujols, sol·licita la reparació d’instal·lacions municipals
produïdes pels aiguats, el pressupost de l’actuació presentat és de 25.000€,
sol·licitant un import de 20.000€. Els serveis tècnics del SAM, desprès de la
inspecció, informen, que només és pot subvencionar una actuació, per tant i
en base a l’informe tècnic i detallat passat pel propi ajuntament es considera
subvencionable l’actuació sol·licitada al seu inici, d’import 8.163,79. Tal i com
s’indica a la base 5.5.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
aigua potable

Ajuntament de Riudoms
Riudoms
Reparació aigua de mina font St. Antoni

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

26.065,94 euros
26.065,94 euros
70,00%
18.246,16 euros

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

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
REPOSICIO PER ROBATORI DE
4.164,24 euros
4.164,24 euros
80,00%
3.331,39 euros

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

Ajuntament de Solivella
Solivella
Procediment núm 48/2013 Orenetes4.937,00 euros
4.937,00 euros
80,00%
3.949,60 euros

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

Ajuntament de Solivella
Solivella
ESBORANY CR. ABDON DALMAU
3.150,02 euros
3.150,02 euros
80,00%
2.520,02 euros

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

Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Vimbodí
Actuacions carrer Menéndez Pelayo
53.028,25 euros
37.500,00 euros
80,00%
30.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Xerta
Municipi:
Xerta
Concepte:
REPARACIÓ TRAM CLAVEGUERAM
C/EBRE I AMBURGO
Pressupost Elegible:
594,25 euros
Pressupost mínim a executar:
594,25 euros
% concedit:
80,00%
Import concedit:
475,40 euros
* L’Ajuntament de Xerta, presenta un pressupost de 27.352,35€ per a la
reparació dels sots al túnel de Barbers, sol·liciten una subvenció per import de
21.881,88€. Els serveis tècnics del SAM, desprès de la inspecció de l’actuació
i amb el desglòs del cost de l’actuació, informen que hi ha una part de
l’actuació que no és subvencionable per incompliment amb els requisits
establerts a la base segona punt 1 C, donat que l’expedient és va iniciar l’any
2013.

Es presenta pressupost per a la millora del col·lector de sanejament juntament
amb un nou col·lector d’aigües pluvials. L’actuació és per evitar danys en
futurs episodis de pluges. Aquestes actuacions es poden programar en altres
plans de subvenció. Carrer de l’Ebre: es considera subvencionable destaponar el col·lector per al seu correcte funcionament .
Per tant informen que el pressupost acceptat pels tècnics és de 594,25€.
Total: 174.976,49 euros

Segon.Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la
subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida
1010/942/76200 projecte 20151090 (núm. operació 2015006670) del
pressupost vigent:
Beneficiari:
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi:
Banyeres del Penedès
Concepte:
Reposició del cablejat al camp de futbol
municipal per robatori i instal·lació d'alarma.
Pressupost Elegible:
3.121,80 euros
Pressupost mínim a executar:
3.121,80 euros
% concedit:
70,00%
Import concedit:
2.185,26 euros
*L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, sol·licita una subvenció de 4.705,93€
basat en un pressupost de 6.722,76€. Els serveis tècnics del SAM informen
parcialment desfavorable, donat que no consideren subvencionable la
instal·lació de l’alarma (3.600,96€), per evitar robatoris, per tractar-se d’una
modernització, incomplint per tant la base segona punt 2.2 No son objecte de
subvenció per aquestes bases les actuacions següents:.../...2. La substitució
de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
Reposició maquinaria objecte de robatori
5.990,53 euros
5.990,53 euros
80,00%
4.792,42 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
nord del Cementiri Municipal
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Construcció d'un mur escullera a la part

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
al carrer Pau Casals
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

28.740,40 euros
28.740,40 euros
70,00%
20.118,28 euros
Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
Canonades d'impulsió i distribució general
19.056,48 euros
19.056,48 euros

% concedit:
Import concedit:

70,00%
13.339,54 euros

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

Ajuntament de Mont-ral
Mont-ral
Actuació urgent subministrament d'aigua
6.751,80 euros
6.751,80 euros
90,00%
6.076,62 euros

Total: 46.512,12 euros

Tercer.- Desestimar les sol·licituds següents, per no ajustar-se a les
bases específiques reguladores de la convocatòria, segons els motius
que es detallen en cada cas:
•

Ajuntament de Flix: “reparació urgent de la xarxa de clavegueram de
l’Av. Barcelona”.
Actuació no subvencionable.
No són subvencionables, d'acord amb la clàusula:
2.1.C .../... Despeses corrents habituals i reiterades necessàries per al
funcionament ordinari dels serveis
2.2.1. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
2.2.3. La implantació de nous serveis.
Nota dels tècnics del SAM: l'any passat ja es va realitzar un primer tram,
per tant ja es coneixia la problemàtica. Es realitza un canvi de traçat i es
deixen els tubs existents com a connexions de servei de les vivendes, es
tracta d'un desviament progressiu del traçat per tal de treure'l de les
finques privades.

• Ajuntament de Garcia: “arranjament del Camí de Perles”
Actuació no subvencionable. No compleix els requisits que estableix la
clàusula:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
•

Ajuntament d’Horta de Sant Joan: “arranjament del carrer Joan XXIII
d’Horta de Sant Joan·.
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.1.C .../... No es poden incloure les despeses corrents habituals i
reiterades necessàries per al funcionament ordinari dels serveis.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "actuació que es pot planificar i presentar
en altres plans de subvenció. Es tracta d'un carrer totalment parxejat amb
un desgast evident, no es considera que el seu deteriorament sigui degut
als aiguats del 2015, sinó que degut a l'estat de conservació en què es
troba, en cada episodi de pluja s'agreuja el seu estat”.
•

Ajuntament de Montbrió del Camp:
“reposició paviment carrer
Vilanova”
Actuació no subvencionable. No són objecte de subvenció, d'acord amb la
clàusula:

2.2.1. La substitució de béns per simple amortització, per haver complert la
vida útil.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "es diu que el paviment s'ha malmès
degut al pas de camions de gran tonelatge corresponents a les obres de la
construcció d'un pavelló esportiu, aquest desgast s'hauria d'haver previst o
reclamar-ho a l'adjudicatari de les obres. Aquesta actuació es pot
programar en altres plans de subvenció".
• Ajuntament dels Pallaresos: “adquisició furgoneta per neteja”
Actuació no subvencionable. No es poden incloure, d'acord amb la
clàusula:
2.1.C.../... Les despeses corrents habituals i reiterades necessàries per al
funcionament ordinari dels serveis.
No són objecte de subvenció:
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "es produeix dany en furgoneta i és
continua donant el servei mitjançant lloguer. Posteriorment es compra una
furgoneta nova de més capacitat per a la millora del servei.
• Ajuntament de Paüls: “arranjament del camí vell de Xerta”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "no es considera accés a nucli de
població. Camí molt transitat, amb desgast general. Actualment es troba
parxejat. Aquesta actuació es pot programar en altres plans de subvenció."
• Ajuntament de Paüls: “arranjament camí Montagre”
Actuació no subvencionable. No es poden incloure, d'acord amb la
clàusula:
2.1.C.../... Les despeses corrents habituals i reiterades necessàries per al
funcionament ordinari dels serveis.
No són objecte de subvenció:
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: en l'informe meteorològic lliurat no es
superen els llindars per acumulació de pluja (100 mm/24 hores) ni per
intensitat de pluja (20 mm/30 minuts). En la visita s'observa un desgast
general del camí.
• Ajuntament de Pratdip: “instal·lació parallamps al nucli de població”
Actuació no subvencionable. No són objecte de subvenció, d'acord amb la
clàusula:
2.2.1. La substitució de béns per simple amortització, per haver complert la
vida útil.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "no és reclamen els danys produïts, sinó
la instal·lació d'un parallamps per protegir de futurs danys. Aquesta
actuació es pot programar en altres plans de subvenció."
• Ajuntament de Rasquera: “arranjament del camí d’Aiguadins”
Actuació no subvencionable. No són objecte de subvenció, d'acord amb la
clàusula:

2.2.1. La substitució de béns per simple amortització, per haver complert la
vida útil.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "Els valors de pluviometria són inferiors
als valors de referència, del Servei Meteorològic de Catalunya, d'emissió
d'un Avís de Superació Meteorològica de Perill, en el seu llindar baix. En la
vista tècnica s'observa un desgast general del camí".
•

Ajuntament de Sarral: “arranjament urgent de la xarxa d’aigua carrers
Picaire i Barcelona”
Actuació no subvencionable. No es poden incloure, d'acord amb la
clàusula:
2.1.C.../... Les despeses corrents habituals i reiterades necessàries per al
funcionament ordinari dels serveis.
No són objecte de subvenció.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
2.2.7. Les obres d'urbanització derivades de l'execució del planejament de
qualsevol tipus.
Els tècnics així mateix informen: "tal i com es descriu en la documentació
aportada, la canonada d'aigua potable tenia una servitud existent per
camps de conreu, i en les modificacions urbanístiques dutes a terme
posteriorment no es va adequar el traçat de la canonada. Segons les bases
de la convocatòria, les obres derivades de l'execució del planejament de
qualsevol tipus, no són subvencionables."
•

Ajuntament de la Selva del Camp: “avaluació dels abocaments
d’aigües de rebuig a la Riera de la Selva del Camp”
No hi ha constància que s'hagi demanat prèviament l'assistència al SAM i
que la petició no hagi pogut ser atesa, d'acord amb el que estableix la
base 2.1 A) de les bases.
•

Ajuntament d’Aiguamúrcia: “arranjament amb caràcter urgent de la
depuradora de la piscina municipal”
No és objecte de subvenció per ser un supòsit inclòs en la base 2.2.12.
Els tècnics informen: de la informació rebuda s’entén que l'avaria va venir
produïda per una avaria elèctrica, amb una posterior apagada de 18 hores,
caldria reclamar a l'empres distribuïdora d'energia elèctrica corresponent.
•

Ajuntament d’Aiguamúrcia: “desviament de l’aigua del pou de les
pobles per alt nivell de nitrats – aigua agrícola”
Actuació no subvencionable. No compleix la clàusula:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
Els tècnics així mateix informen "el subministrament d'aigua per
aprofitament agrícola no és un servei mínim obligatori."
•

Ajuntament d’Alcover: “compra de dos contenidors soterrats d’envasos
pel municipi”
No es donen els requisits de la base 2.1 per ser una actuació
subvencionable. Els tècnics informen desfavorablement donat que "el
servei no va quedar interromput. Hi ha alternatives d'abocament d'envasos
en contenidors ubicat en altres carrers".
• Ajuntament d’Alcover: “reparació de l’estació d’Alcover”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:

2.2.9 Les actuacions que s'executin en béns i serveis que no siguin de
titularitat municipal.
Els tècnics informen que és una infrastructura propietat d'ADIF
(Administrador de Infrastructures Ferroviàries).
•

Ajuntament d’Alió: “actuacions per mesures i legalització instal·lació
elèctrica”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.1.C.../... No es poden incloure les despeses corrents habituals i reiterades
necessàries per al funcionament ordinari dels serveis.
2.1.C .../... La subvenció s'ha de sol·licitar dins la mateixa anualitat en la
qual s'ha produït la circumstància excepcional, llevat d'aquells casos en
què aquesta es produeixi entre els mesos d'octubre, novembre i desembre,
les quals es poden sol·licitar en la convocatòria següent.
No són objecte de subvenció:
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "l'actuació consisteix en legalitzar la
instal·lació elèctrica i posar-la en normativa. No són danys produïts en
aquesta anualitat".
•

Ajuntament d’Almoster: “millores recollida i canalització d’aigües
pluvials”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.2.1. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
2.2.3. La implantació de nous serveis.
Nota dels tècnics del SAM informen que "no es sol·liciten danys causats
pels episodis de pluges, es tracta d'una modernització per a evitar futurs
d'anys. Aquesta actuació es pot programar en altres plans de subvenció".
•

Ajuntament d’Almoster: “millores, reparació i soterrament de linea
elèctrica de la xarxa aigua potable”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.2.1. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.

Els tècnics informen que "es milloren i modernitzen les instal·lacions.
Aquesta actuació es pot programar en altres plans de subvencions."
• Ajuntament d’Altafulla: “reparació climatització ajuntament”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.2.1. La substitució de béns per simple amortització, per haver complert la
vida útil.
2.2.2. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Els tècnics així mateix informen: "es considera una substitució de les
instal·lacions per haver complert la seva vida útil. Les baixes temperatures
no es consideren suficients per malmetre tota la instal·lació, interior i
exterior".
• Ajuntament de l’Argentera: “canvi caldera casal”
Actuació no subvencionable perquè no compleix amb els requisits de la
clàusula:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
•

Emd de Bítem: “reparació fuita d’aigua piscina”

Actuació no subvencionable perquè no compleix amb els requisits de la
clàusula:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
• Ajuntament de Colldejou: “reposició bomba piscina municipal”
Actuació no subvencionable perquè no compleix amb els requisits de la
clàusula:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
•

Ajuntament del Molar: “reparació, manteniment i conservació del Camí
de les Roques”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.1.C .../... Despeses corrents habituals i reiterades necessàries per al
funcionament ordinari dels serveis
No són objecte de subvenció:
2.2.1. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
Nota dels tècnics del SAM: "es vol actuar sobre un camí peatonal, per tal
de fer-lo accessible als vehicles i així poder comunicar el dipòsit i el pou de
manera més ràpida i eficaç."
• Ajuntament de Batea: “reparació del filtratge i depuració de piscina”
Actuació no subvencionable perquè no compleix els requisits de la base:
2.1.C .../... Serveis mínims obligatoris segons LBRL.
• Ajuntament de Batea: “assessorament agrícola”
Actuació no subvencionable donat que no és:
2.1. A. Servei d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic i d'assistència
tècnica de caràcter excepcional i que es consideren urgents.
•

Ajuntament de la Sénia: “construcció sobreeixidor de clavegueram
c/Sol i Pompeu Fabra”
Actuació no subvencionable d'acord amb la clàusula:
2.2.1. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
2.2.3. La implantació de nous serveis.

Quart.- Comunicar als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, aquesta
s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la
seva concessió.
Cinquè.- Publicar-ho a la seu electrònica de la Diputació
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l'endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona

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

Medi Ambient, Salut Publica , Enginyeria i Territori
PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ I EL CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE
CATALUNYA PER A LA MOBILITACIÓ DELS RECURSOS
FORESTALS AL CAMP DE TARRAGONA I LES TERRES DE L'EBRE.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- La Diputació té com a un dels seus objectius contribuir al
desenvolupament econòmic i social dels municipis i comarques de
Tarragona i dels seus ciutadans. El Pla estratègic de la Diputació pel
període 2011-2015 té com una de les seves línies estratègiques la
d’orientar actuacions per a la preservació de la natura.
2.- En data 9 de novembre de 2015 (RE 1-2015-034222-1 de 16 de
novembre de 2015), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
sol·licita una subvenció per a la mobilització dels recursos forestals al
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
3.- L’àmbit de coordinació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya s’estableix per
a promoure l’ús eficient dels recursos naturals, així com
l’assessorament als ens locals per l’aprofitament dels seus recursos
naturals i gestió forestal sostenible. L’objectiu és l’assessorament als
ens, associacions i propietaris forestals de la província de Tarragona
per a la conservació i valorització dels recursos forestals, naturals i
patrimonials, així com la promoció de l’ús de la biomassa, entre d’altres.
4.- El pressupost de l’actuació que presenta el Centre Tecnològic
Forestals de Catalunya és el següent:
Concepte de finançament

Import (€) (IVA inclòs)

1 Difusió prèvia del programa

1.500,00 €

2. Contactes i reunions municipals

2.570,00 €

3. Diagnosis municipals

6.024,00 €

4. Programa local de gestió

6.330,00 €

TOTAL

16.424,00 €

5.- La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha
emès informa favorable sobre l’esmentat conveni.
FONAMENTS DE DRET

•

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).

•

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya una
subvenció per a la mobilització dels recursos forestals al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, per a l’any 2015, per import de
16.424,00 €, tal i com s’indica:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressupostària:

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Solsona
2015 - Conveni CTFC
16.424,00 euros
100,00%
16.424,00 euros
2015-1200-172-46704-01

Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya per regular la concessió d’una
subvenció per l’any 2015, per import de 16.424,00 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2015/1200/172/46704/01.
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/resolució 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.
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 al Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya i traslladar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.

PUNT 8.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE SUBVENCIONS AMB
REDUCCIÓ A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A
ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES). CONVOCATÒRIA 2015.

- Ajuntament de la Bisbal del Penedès
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i
piscines), va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP de Tarragona,
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Penedès
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Bisbal del
La Bisbal del Penedès
Piscines
19-06-2015
2015-1200-311-46211-01
15.000,00 euros
9.628,00 euros
7.702,40 euros

Total: 7.702,40 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció. En la justificació, tot i que justifiquen
superior al pressupost mínim a executar, només hem tingut en compte
les despeses que pertanyen al socorrista de la piscina.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents
del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut

Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’adequada justificació de
les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la
seva concessió.
En conseqüència S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i
piscines).
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2015-1200311-46211-01:
Beneficiari:
Ajuntament de la Bisbal del
Penedès
Municipi:
La Bisbal del Penedès
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
15.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
9.628,00 euros
Import concedit:
7.702,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
80,00%
Despesa justificada:
20.570,00 euros
Despesa justificada elegible:
17.068,26 euros
Import a pagar:
7.702,40 euros
Número d'operació anterior:
2015027905
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.

-Diversos Ajuntaments

EXPOSICIÓ DE FETS
1.La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i
piscines), va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP de Tarragona,
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.

2.Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels
imports que també es consignen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Piscines
19-06-2015
2015-1200-311-46211-01
8.354,22 euros
8.043,44 euros
7.641,26 euros

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

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Piscines
19-06-2015
2015-1200-311-46211-01
6.721,52 euros
6.471,48 euros
5.824,32 euros

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

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Piscines
19-06-2015
2015-1200-311-46211-01
7.074,14 euros
6.810,98 euros
6.470,43 euros

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

Ajuntament de Mas de Barberans
Mas de Barberans
Piscines
19-06-2015
2015-1200-311-46211-01
7.100,00 euros
6.835,88 euros
6.152,29 euros

Total: 21.877,87 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de les subvencions, tot i que l’import justificat és inferior a
les actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció
concedida s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que

quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui
inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la
subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la
subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i
següents del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat
l’adequada justificació de les activitats així com el compliment de
la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència S'ACORDA:
Primer.- Acceptar les justificacions presentades dels ajuntaments que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per
actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de
bany (platges i piscines).
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació, els quals tenen la següent aplicació
pressupostària 2015-1200-311-46211-01:
Beneficiari:
Ajuntament d'Arnes
Municipi:
Arnes
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
8.354,22 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.043,44 euros
Import concedit:
7.641,26 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
6.435,76 euros
Import a pagar amb reducció:
6.113,97 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.527,29 euros
Número d'operació anterior:
2015027843
Beneficiari:
Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi:
Horta de Sant Joan
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
6.721,52 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.471,48 euros
Import concedit:
5.824,32 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
6.065,46 euros
Import a pagar amb reducció:
5.458,91 euros
Import no justificat a donar de baixa:
365,41 euros
Número d'operació anterior:
2015027895
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Piscines
7.074,14 euros

Pressupost Mínim a Executar:
6.810,98 euros
Import concedit:
6.470,43 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
4.792,82 euros
Import a pagar amb reducció:
4.553,18 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.917,25 euros
Número d'operació anterior:
2015027921
Beneficiari:
Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi:
Mas de Barberans
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
7.100,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.835,88 euros
Import concedit:
6.152,29 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
6.390,90 euros
Import a pagar amb reducció:
5.751,81 euros
Import no justificat a donar de baixa:
400,48 euros
Número d'operació anterior:
2015027928

Total: 21.877,87 euros
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.

RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ
PUNT 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE L'AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT
DE L'EMPRESA ACCIO I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA COM
ENTITAT COL.LABORADORA PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS DEL
PROGRAMA GR PIME PER A L'ANY 2015.
ANTECEDENTS
Des de la Unitat d’Emprenedoria de Polítiques Actives d’Ocupació, es
fomenta l’esperit emprenedor de la demarcació, fent sensibilització per
tot el territori. S’assessora a les persones emprenedores des que tenen
una idea de negoci fins a la posada en marxa de l’activitat empresarial.
Es milloren les seves habilitats amb propostes formatives específiques
que afavoreixen també la consolidació empresarial.

Per altra banda des del desembre de 2013, els serveis de suport a
l’emprenedoria prestats per la Diputació, sota en el nom Servei
d’Emprenedoria Dipta.cat, es van afegir a la xarxa Catalunya Emprèn
que impulsa la Generalitat i a la qual s’han adherit nombroses
administracions locals. A més, aprofitant aquesta circumstància s’han
ampliat els serveis oferts amb la creació d’una aplicació per elaborar el
pla d’empresa, l’assessorament en la consolidació empresarial i la
sensibilització de l’esperit emprenedor entre el jovent.
ACCIÓ, és una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, adscrita al
Departament d’Empresa i Ocupació del Govern de la Generalitat de
Catalunya, que dóna suport a les empreses catalanes, centrant
l’activitat en dos gran eixos, la innovació i la internacionalització,
mobilitzant recursos i esforços amb les diferents entitats empresarials
del territori, alineat al Pla de política industrial 2014-2020.
ACCIÓ ha aprovat la resolució EMO/2687 /2015, de 9 de novembre per
la que s’aproven les bases reguladores per la concessió de les ajudes
del Programa GR PYME per a l’any 2015, amb l’objectiu donar suport a
les PIME que necessiten desenvolupar les seves capacitats per reforçar
algunes de les seves àrees funcionals que limiten el seu creixement i/o
reformular-se, amb la finalitat de millorar la seva facturació i els marges
operatius, i endreçar-se abans d’iniciar un procés de creixement
sostingut via innovació i internacionalització.
La Diputació de Tarragona i el Consorci Globlal Lleida tenen té la
voluntat de cooperar amb ACCIÓ per tal d’actuar com a entitats
col·laboradores per la gestió dels ajuts del Programa GR PIME.
Es tracta d’una prova pilot a la qual només hi podran accedir 15
empreses a la demarcació de Tarragona i 15 empreses a la demarcació
de Lleida.
D’acord amb les bases reguladores, les empreses rebran una
subvenció de 4.875 euros.
D’acord amb el conveni regulador, ACCIÓ lliurarà a la Diputació de
Tarragona per a la gestió d’aquests ajuts 73.125 € (sentanta-tres mil
cent vint-i-cinc euros) que corresponen als 4.875 euros de les 15
empreses beneficiàries.
La Diputació de Tarragona té la funció de procedir al lliurament, als
beneficiaris, dels fons rebuts d’acord amb els criteris establerts en el
conveni, en els seus annexos i a les bases reguladores de la subvenció
(Resolució EMO/ 2687 /2015, de 9 novembre), així com rebre les
justificacions de l’ajut i de les despeses i verificar la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat determinant de la concessió de
l’ajut.

Per tal de procedir al pagament d’aquests ajuts, es preveu realitzar una
modificació de crèdit per generació d’ingressos per import de 73.125,00
euros un cop signat el conveni de col·laboració.
A més es preveu que per dur a terme la gestió d’aquesta convocatòria,
la Diputació de Tarragona incorporarà una persona coordinadora a
temps parcial al 50% de la jornada laboral. Aquesta despesa anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 8040/241/131 Retribucions
contractes temporals personal de projectes del pressupost 2016.
Per tal de regular la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
ACCIÓ, s’ha redactat el Conveni de col·laboració entre l’Agència per a
la competitivitat de l’empresa, ACCIÓ, i la Diputació de Tarragona com
entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts del programa GR PIME
per a l’any 2015, que consta com a annex a l’expedient.
La Secretaria i la Intervenció general han emès els corresponents
informes favorables sobre l’esborrany de conveni

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 desenvolupament de la Llei general de subvencions.
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Llei 26/2010, del 3 de juliol, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Resolució EMO/2687/2015, de 9 de novembre, per la que s’aproven les
bases reguladores per la concessió de les ajudes del Programa GR
PYME.
Per tot això, S'ACORDA:
1- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la
competitivitat de l’empresa, ACCIÓ, i la Diputació de Tarragona com
entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts del programa GR PIME
per a l’any 2015.
2- Facultar al President per a la signatura del conveni i per dur a terme
el que calgui per donar compliment a l’acord.
3- Notificar aquest acord a ACCIÓ.

4- Comunicar aquest acord a la Intervenció General i al Gabinet de
Presidència i Planificació de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 10.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A
L'IMPORT JUSTIFICAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A
DIVERSOS AJUNTAMENTS PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES DE
MÚSICA MUNICIPALS
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 beneficiaris la quantitat que s'indica, amb
càrrec a la partida 2010-334-46210 i número d'assentament del
pressupost ordinari que es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte subvenció: Escola de Música Municipal
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2015-2010-334-46210-01
Pressupost Elegible: 684.684,13 euros
Import concedit: 5.790,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 0,85%
Despesa justificada: 683.061,91 euros
Import a pagar amb reducció: 5.766,88 euros
Import no justificat a donar de baixa: 23,72 euros
Número d'operació anterior: 2015028117

Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte subvenció: Escola de Música Municipal
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2015-2010-334-46210-01
Pressupost Elegible: 140.670,55 euros
Import concedit: 5.992,79 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 4,26%
Despesa justificada: 126.420,87 euros
Import a pagar amb reducció: 5.385,73 euros
Import no justificat a donar de baixa: 607,06 euros
Número d'operació anterior: 2015028119

Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte subvenció: Escola de Música Municipal
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2015-2010-334-46210-01
Pressupost Elegible: 55.000,00 euros
Import concedit: 11.700,25 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 21,27%
Despesa justificada: 54.938,57 euros
Import a pagar amb reducció: 11.687,18 euros
Import no justificat a donar de baixa: 13,07 euros
Número d'operació anterior: 2015028136

Beneficiari: Ajuntament de Valls
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Escola de Música Municipal
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2015-2010-334-46210-01
Pressupost Elegible: 389.500,00 euros
Import concedit: 5.185,43 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 1,33%
Despesa justificada: 369.545,62 euros
Import a pagar amb reducció: 4.919,77 euros
Import no justificat a donar de baixa: 265,66 euros
Número d'operació anterior: 2015028132

Total: 27.759,56 euros

Tercer. En cas que els beneficiaris tinguin 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.
PUNT 11.- 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 de Bot
Municipi: Bot
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2015-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 1.500,00 euros
Import concedit: 300,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 1.024,85 euros
Import a pagar amb reducció: 204,97 euros
Import no justificat a donar de baixa: 95,03 euros
Número d'operació anterior: 2015027240

Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte subvenció: Activitats Culturals
Data Acord concessió: 19-06-2015
Aplicació Pressupostària: 2015-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 3.100,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.611,44 euros
Import concedit: 522,29 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 1.210,00 euros
Import a pagar amb reducció: 242,00 euros
Import no justificat a donar de baixa: 280,29 euros

Número d'operació anterior: 2015027302

Total: 446,97 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.

INTERVENCIÓ
PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS. (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions de
conformitat, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar les factures i les certificacions d’obres.
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.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2015 que es relacionen i s’annexen a

l'expedient, per un import total de 476.365,78 € es disposa de crèdit
suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Gabinet Presidència i Planificació
Núm. 02999

547,59 €
547,59 €

Serveis Interns
Núm. 03054
Núm. 03055
Núm. 03056
Núm. 03058

20.279,32 €
2.308,72 €
1.291,67 €
5.706,52 €
10.972,41 €

Recursos Humans-PAO
Núm. 03053

24.688,66 €
24.688,66 €

SAM
Núm. 02981
Núm. 02982
Núm. 03032
Núm. 03040
Núm. 03037

24.155,52 €
2.541,00 €
18.964,63 €
1.512,50 €
78,89 €
1.058,50 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 02976
Núm. 02975
Núm. 02997
Núm. 03042

163.237,99 €
54.120,46 €
1.679,48 €
29.629,61 €
77.808,44 €

SAC
Núm. 02978
Núm. 02983
Núm. 02985
Núm. 03000
Núm. 03016
Núm. 03011
Núm. 03020
Núm. 03022
Núm. 03014
Núm. 03015
Núm. 03038

57.032,59 €
3.198,93 €
493,20 €
2.494,89 €
38.237,71 €
2.848,48 €
1.694,00 €
5.055,97 €
2.151,32 €
430,80 €
252,29 €
175,00 €

SAT
Núm. 03060

186.424,11 €
186.424,11 €

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

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

DE

COMPTES

Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat

degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, essent l'import
total de 1.454,92 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ.................................................................... 1.454,92 €
Núm. 02986 (Protocol).......................................................
Núm. 03006 (Conservatori de Reus)................................
Núm. 03057 (Serveis Generals)........................................
Núm. 03063 (RH i PAO - Tarragona)................................

214,95 €
597,85 €
283,11 €
359,01 €

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

PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució del Servei d'Assistència al Territori i
del Servei d'Assistència al Ciutadà, respecte la documentació
presentada per les entitats que es relacionen a continuació, per justificar
les subvencions concedides en els convenis aprovats pels acords que
així mateix s'indiquen, que compleixen els extrems assenyalats a les
bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb Ajuntament de Deltebre 2014
Quantitat concedida: 59.200 euros Acord Junta Govern: 28/11/2014
Objecte: subvencionar les obres d'enllaç viari de connexió Corba del
Vivet - Av. Germans Carsi
2. Conveni amb Centre de Lectura de Reus 2015
Quantitat concedida: 15.000 euros Acord Junta Govern: 20/02/2015
Objecte: subvencionar la realització de diverses activitats culturals que
es relacionen en el conveni
3. Conveni amb Ajuntament de Vila-seca 2015
Quantitat concedida: 527.456 euros Acord Junta Govern: 20/02/2015
Quantitat lliurada: 395.592 euros (1r, 2n i 3r trimestres 2015)
Objecte: contribuir al finançament dels ensenyaments musicals impartits
pel Patronat Municipal de Música de Vila-seca durant l'any 2015.
4. Conveni amb Ajuntament d'Albinyana 2015
Quantitat concedida: 115.000 euros Acord Junta Govern: 19/06/2015

Objecte: subvencionar el tancament, la mobilitat i mesures de seguretat
de l'edifici multifuncional, consultori i equipament de la gent gran, situat
a la Rambla del Penedès de les Peces al municipi d'Albinyana.

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries així mateix assenyalades:
1. Ajuntament de Deltebre
Quantitat a lliurar: 59.200 euros
Aplicació pressupostària: 3000 155 76225 02
2. Centre de Lectura de Reus
Quantitat a lliurar: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010 334 48914 01
3. Patronat Municipal de Música de Vila-seca
Quantitat a lliurar:131.864 euros (4t. trimeste 2015)
Aplicació pressupostària: 2010 323 46200 01
4. Ajuntament d'Albinyana
Quantitat a lliurar: 115.000 euros
Aplicació pressupostària: 1200 312 76234 01

Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten a l'expedient.
SAT...........................................................................
Núm. 3034 ...............................................................

59.200,00 euros
59.200,00 euros

Cultura...................................................................... 146.864,00 euros
Núm. 3039 ................................................................ 146.864,00 euros
SAM........................................................................... 115.000,00 euros
Núm. 3051 ............................................................... 115.000,00 euros

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

PUNT 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS
DEL PAM.

Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentada pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diverses línies de subvencions.
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 112.937,54 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal ................................. 71.467,30 euros
Núm. 3019 (PAM).......................................................... 71.467,30 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ................................ 41.170,24 euros
Núm. 3018 ....................................................................... 4.222,07 euros
Núm. 3029 ....................................................................... 5.840,35 euros
Núm. 3030 ......................................................................31.407,82 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.
2.- Amb la documentació presentada de les subvencions que consten a
la relació comptable núm. 3019 de l'Ajuntament de Colldejou, es justifica
la bestreta concedida i lliurada en el seu dia per la línia de subvencions
de PAM 2015 Despesa Corrent.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

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

Proposta d’aprovació del protocol de col·laboració, entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de
Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barberà de la Conca i la Diputació de
Tarragona, per formalitzar els ajuts necessaris pel finançament de
les actuacions d'estabilització del subsòl del nucli de Barberà de la
Conca.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. Al municipi de Barberà de la Conca, van aparèixer a l'any 2010,
unes esquerdes a diversos habitatges que han anat augmentant
cada any, i que en l'actualitat estan en perill d'esfondrament, per
la qual cosa, és necessari actuar mitjançant la realització de les
accions que calguin per tal de garantir la seguretat de les
persones, dels béns i de les instal·lacions del nucli d'aquesta
població.
2. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona tenen
intenció de col·laborar en portar a terme les accions que siguin
necessàries per trobar una solució a aquests problemes
estructurals.
3. La Diputació de Tarragona és competent per donar assistència i
cooperació econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica.
4. La Diputació de Tarragona tramitarà una subvenció a favor de
l'Ajuntament de Barberà de la Conca per a la intervenció integral
d'estabilització del subsòl del nucli d'aquest ajuntament, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 1010-1522-76250 del
pressupost vigent de la Corporació.

FONAMENTS DE DRET
1.
Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú que
regula el règim jurídic dels convenis de col·laboració.
2.
Arts 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
regula el règim jurídic dels convenis de col·laboració.
3.
Arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que
regula el règim aplicable als convenis de cooperació entre els ens locals
i/o altres administracions públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el protocol de col·laboració, entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat i el Departament de Governació i Relacions
institucionals de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barberà
de la Conca i la Diputació de Tarragona, per formalitzar els ajuts
necessaris pel finançament de les actuacions d'estabilització del subsòl
del nucli de Barberà de la Conca.

Segon.- Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
protocol i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord.
Tercer.- Notificar l’acord adoptat al Departament de Territori i
Sostenibilitat i al Departament de Governació i Relacions institucionals
de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barberà de la Conca.

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.

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

