Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 4 d’octubre de 2013
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 del Molt. Il.ltre. Sr. Albert Vallvé
Navarro per absència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la
Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs. Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset Domènech
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere

Excusa la seva assistència el Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria,
l’Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella i l’Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs
Pascual.

Actua de Secretària la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de
la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.

Exercint les competències delegades per decret de la Presidència de
data 25 de juliol de 2011 núm. registre 1-2011-1583 modificat per decret
de data 16 d’abril de 2013 núm. 8004330008-00-2013-000655, i per
acord de Ple de 29 de juliol de 2011, els membres de la Junta de
Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 27 DE SETEMBRE DE 2013
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 27 de
setembre de 2013.

Serveis jurídics
PUNT 2.- PROPOSTA DE PERSONACIÓ EN EL PROCEDIMENT
ABREUJAT
NUM.
287/2013
DEL
JUTJAT
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA,INTERPOSAT PER UN
FUNCIONARI CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES
PER LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE
MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI.
Identificació de l’expedient
Procediment abreujat núm 287/2013 que coneix el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona i interposat per part del senyor XXX
contra la Diputació de Tarragona.
Fets
En data 27 de juny de 2013 s’ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, en el qual es comunica que el
senyor XXX ha interposat un recurs contenciós administratiu, amb núm.
287/2013, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de data 5 d’abril de 2013, pel qual s’aprova definitivament
les bases que han de regir la provisió del lloc de treball de cap de
Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori.
Atesa l’especial singularitat d’aquesta demanda i les circumstàncies que
l’envolten, i l’excés de treball dels Serveis Jurídics de la Corporació, es
considera adient encarregar la defensa judicial d’aquest assumpte a un
advocat col·legiat extern, en concret al Sr. XXX, del despatx “LandwellPricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, SL”, atesa la seva
solvència tècnica i professional, i capacitat acreditada en actuacions
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En conseqüència, cal adoptar un acord sobre la personació al Jutjat i
l’encàrrec de la defensa i representació de la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 34.1.i) i 35.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i el decret de la Presidència de la Diputació
de Tarragona de data 25 de juliol de 2011.
2. L’article 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tant, S’ACORDA:
1.- Personar-se en el procediment abreujat núm. 287/2013 seguit
davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona.

2.- Trametre l’expedient al Jutjat.
3.- Encarregar la representació de la Diputació de Tarragona a la
procuradora dels Tribunals Sra. XXX que ja disposa de poders a tal
efecte.
4.- Encarregar la defensa de la Diputació de Tarragona al despatx
“Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, SL” de
Barcelona, i en concret a l’advocat Sr. XXX.
Efectuar les corresponents citacions als interessats.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública i Territori
PUNT 3.- PROPOSTA DE LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI PER
ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS
RECURSOS D’ENERGIA I AIGUA. CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions
destinades a la gestió sostenible dels recursos d’energia i aigua, va ser
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
27 de gener de 2012 i publicada al BOP núm.49 de 28 de febrer de
2012.
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:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte:
Promoció Salut Pública. Promoció: Itineraris, Educació
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible: 12.319,63 euros
Import concedit:
8.192,55 euros

El beneficiari indicat anteriorment han aportat la documentació
justificativa de la subvenció.
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 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 2012 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per actuacions
destinades a la gestió sostenible dels recursos d’energia i aigua.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte:
Promoció Salut Pública. Promoció: Itineraris, Educació
Pressupost elegible: 12.319,63 euros
Import concedit:
8.192,55 euros
Despesa justificada: 9.244,40 euros
Percentatge concedit:
66,50 %
Import a lliurar:
7.493,72 euros
Projecte:
2012-121/03
Partida:
2013-1200-179-76205-02
Núm. operació:
2012028714

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 4.- PROPOSTA DE LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ PER
ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA. CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions del
programa de protecció de la salut pública, va ser aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de gener de 2012 i
publicada al BOP núm.49 de 28 de febrer de 2012.
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:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible: 9.361,75 euros
Import concedit:
5.392,33 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte:
Protecció Salut Pública. Piscines. Piscines
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible: 8.681,40 euros
Import concedit:
5.000,45 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de les subvencions, tot i que els imports justificats són
inferiors 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 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
2012 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública.

Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Pressupost elegible: 9.361,75 euros
Import concedit:
5.392,33 euros
Despesa justificada: 10.187,80 euros
Percentatge concedit: 57,60 %
Import a lliurar:
5.392,33 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029156
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte:
Protecció Salut Pública. Piscines. Piscines
Pressupost elegible: 8.681,40 euros
Import concedit:
5.000,45 euros
Despesa justificada: 7.466,72 euros
Percentatge concedit: 57,60 %
Import a lliurar:
4.300,83 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012028826

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 5.- PROPOSTA DE LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA PER
AL
FINANÇAMENT
DE
DESPESES
DERIVADES
DEL
FUNCIONAMENT,
CONSERVACIÓ
I
MANTENIMENT
DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels
consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de data 27 de gener de 2012 i publicada al
BOP núm.49 de 28 de febrer de 2012.

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:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi:
Aiguamúrcia
Concepte:
Consultoris Mèdics Municipals. Consultoris
Concessió:
Junta de Govern - 27/07/2012
Pressupost elegible: 6.852,47 euros
Import concedit:
4.500,00 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, 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 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 2012 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi:
Aiguamúrcia
Concepte:
Consultoris Mèdics Municipals. Consultoris
Pressupost elegible: 6.852,47 euros
Import concedit:
4.500,00 euros
Despesa justificada: 6.749,10 euros
Percentatge concedit:
65,67 %
Import a lliurar:
4.432,13 euros
Projecte:
2012-121/05

Partida:
Núm. operació:

2013-1200-313-46212-02
2012034510

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
PUNT 6.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
DE COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT DE MARÇÀ PER LA XARXA LOCAL DE GAS,
ANUALITAT 2007
EXPOSICIÓ DE FETS
1. S’ha revisat l’expedient de concessió a l’Ajuntament de Marçà de la
subvenció del Pla de Foment de les Xarxes Locals de Gas, anualitat
2007
2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 4 de maig
de 2007 va concedir a l’Ajuntament de Marçà una subvenció de Foment
de les Xarxes Locals de Gas, anualitat 2007, per import de
103.413,02€, per l’actuació “Rases per xarxa gas” amb un pressupost
d’adjudicació de 172.355,03€
3. La concessió de la subvenció es va realitzar amb càrrec a la partida
2013/1010/459/76200/02 del pressupost de l’exercici 2007 amb número
d’operació comptable 2007015505.
4. S’ha comprovat que no s’ha executat cap actuació.
5. La unitat gestora ha tramès a l’Ajuntament
un document
d’advertiment de la pèrdua total del dret de cobrament de la subvenció
anteriorment descrita.
6. L’Ajuntament de Capçanes no ha formulat al·legacions en el termini
indicat al requeriment tramès.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de

21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
2. Les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
determinen 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 i donar l’oportuna audiència al beneficiari als
efectes que pugui formular les al·legacions i consideracions que estimi
oportú.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial, per manca de
justificació, de la quantitat de 103.413,02 € que correspon a la
subvenció concedida del Gas 2007 a l’Ajuntament de Marçà.
Segon. Donar de baixa el crèdit de l’import total de la subvenció
concedida.
Tercer. Notificar aquest acord al/s beneficiari/s i comunicar-ho a la
Intervenció General de la 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 d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació.

PUNT 7.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET
DE COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT DE CAPÇANES PER LA XARXA LOCAL DE GAS,
ANUALITAT 2010.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. S’ha revisat l’expedient de concessió a l’Ajuntament de Capçanes de
la subvenció del Pla de Foment de les Xarxes Locals de Gas, anualitat
2010
2.La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 24 de
setembre de 2010 va concedir a l’Ajuntament de Capçanes una
subvenció de Foment de les Xarxes Locals de Gas, anualitat 2010, per

import de 32.417,77€, per l’actuació “Ampliació de la xarxa de
distribució GLP canalitzat als carrers Carrasclet i Eres” amb un
pressupost d’adjudicació de 47.109,56€
3.La concessió de la subvenció es va realitzar amb càrrec a la partida
2013/1010/452/76200/02 del pressupost de l’exercici 2010 amb número
d’operació comptable 2010048333 i s’ha lliurat al beneficiari la quantitat
de 26.754,08€
4.S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades és de
26.754,08€, menor al presentat inicialment, d’acord amb les
certificacions tècniques presentades
5.La unitat gestora ha tramès a l’Ajuntament
un document
d’advertiment de la pèrdua parcial del dret de cobrament de la
subvenció anteriorment descrita.
6.L’Ajuntament de Capçanes no ha formulat al·legacions en el termini
indicat al requeriment tramès.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de
21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
2. Les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
determinen 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 i donar l’oportuna audiència al beneficiari als
efectes que pugui formular les al·legacions i consideracions que estimi
oportú.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret de cobrament parcial, per manca de
justificació, de la quantitat de 5.663,69 € que correspon a la subvenció
concedida del Gas 2010 a l’Ajuntament de Capçanes.
Segon. Donar de baixa el crèdit per l’import concedit i el lliurat.
Tercer. Notificar aquest acord al/s beneficiari/s i comunicar-ho a la
Intervenció General de la 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 d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació.

PUNT 8.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT D’ULLDEMOLINS A L’ACTUACIÓ:
“NOU DIPÒSIT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE”,
INCLOSA AL PAM 2008-2011, I APLICAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A DOS NOVES ACTUACIONS I A UNA INCLOSA AL PAM 2008-2011.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’Ajuntament
d’Ulldemolins
va
presentar
una
sol·licitud
(1/2012/026457-1 de data 26/10/2012) en la que demanava fer un canvi
de destinació de la subvenció del PAM 2008-2011.
2. L’Ajuntament té inclosa al PAM 2008-2011 de la Diputació de
Tarragona, anualitat 2009 i 2010, l’actuació titulada: “Nou dipòsit de
subministrament d’aigua potable”, amb un pressupost de 274.251,26 € i
una subvenció de la Diputació de Tarragona de 23.175,69 € de
l’anualitat 2009 (núm. d’operació 2008024665) i de 68.276,41 € de
l’anualitat 2010 (núm. d’operació 2008024215).
3. L’Ajuntament té inclosa al PAM 2008-2011 de la Diputació de
Tarragona, l’actuació següent:
Actuació:
Pressupost:
Recursos Propis:
Subv.PUOSC 2011:
Subv. PAM 2011:

“Remodelació de l’ajuntament “
76.820,00 €
3.841,00 €
60.000,00 €
12.979,00 €

4. L’Ajuntament demana que l’import subvencionat es destini a dos
noves actuacions:
1. Adequació enllumenat públic
2. Construcció d’un edifici de planta baixa destinat a sala de vetlla”
3. Ampliar la subvenció de l’actuació “Remodelació de l’ajuntament”
5. L’Ajuntament posteriorment va presentar la
complementària que mancava i que ha estat revisada.

documentació

6. Els serveis tècnics han emès informe favorable sobre la memòria
valorada.

FONAMENTS DE DRET
1. La base 9.1 de les reguladores del Pla d’Acció Municipal diu que els
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades poden substituir, en
el transcurs de l’execució del pla quadriennal, una actuació o modificar
el seu finançament, seguint el mateix procediment establert a la base
setena.
2. La base 9.2 determina que la modificació, que ha de ser aprovada
expressament per la Junta de Govern de la Diputació, no pot suposar
en cap cas augment de l’aportació total concedida ni canvi en les
anualitats establertes.
3. La base 7 regula la documentació que s’ha de presentar per a la
formulació del Pla i per la substitució o modificació del finançament.
En conseqüència, S’ACORDA:
1.
Acceptar la renúncia a l’execució de l’actuació inclosa al PAM
2008-2011, que es relaciona a continuació:

Actuació:
Pressupost:
Subv. PAM 2009:
Núm. d’operació:
Subv.PAM 2010:
Núm. d’operació:

“Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable”
274.251,26 €
23.175,69 €
2008024665
68.276,41 €
2008024215

2.
Distribuir, de l’actuació esmentada, la subvenció inicialment
atorgada a l’Ajuntament i aplicar-la a les actuacions següents:

Actuació:
Pressupost:
Recursos Propis:
Subv.PUOSC 2011:
Subv. PAM 2009
Subv. PAM 2010
Subv. PAM 2011:

“Remodelació de l’ajuntament “
113.908,73 €
10.929,73 €
60.000,00 €
23.175,69 €
6.824,31 €
12.979,00 € (90%)

Actuació:
“Adequació enllumenat públic “
Pressupost:
122.165,82 €
Recursos propis:
6.108,29 €
Subv.PUOSC 2010:
108.085,60 €
Subv. PAM 2010:
7.971,93 € (95%)

Actuació:
Pressupost:
Recursos propis:
Subv. PAM 2010:

“Construcció d’un edifici de planta baixa destinat a sala
de vetlla”
62.872,00 €
9.391,83 €
53.480,17 € (85%)

3.
Comunicar al beneficiari que haurà de presentar la
documentació relacionada a les bases referent a la contractació,
projecte d’executiu, l’acta de replanteig, certificat de Secretaria
juntament amb una fotografia del cartell que acrediti la idoneïtat de la
seva col·locació i les certificacions de l’obra.
4.
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 a
les Terres de l’Ebre.
Règim de recursos:
-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
PUNT 9.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L’IMPORT
JUSTIFICAT DE DIFERENTS SUBVENCIONS CONCEDIDES DE LA
CONVOCATÒRIA D’INVERSIONS 2011-2012 DE LA UNITAT DE
CULTURA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Revisada la documentació tramesa per diferents ajuntaments per tal
de justificar les subvencions concedides en el seu dia, s’ha comprovat
que l’import total de les despeses executades de les actuacions
subvencionades, han estat inferiors a l’import dels pressupostos
presentats inicialment, els quals van servir per a quantificar els imports
de les subvencions.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 2013 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
a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
c) Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
d) Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
e) 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. Lliurar als següents beneficiaris les quantitats que s’indica, amb
càrrec a la partida i núms. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Concepte:
Instal·lació d'una plataforma pujaescales a l'Escola de
Música. Govern 21/12/2012 Pròrroga fins a 10/10/2013
Concessió:
Junta de Govern - 10/06/2011
Pressupost elegible: 15.700,00 euros
Import concedit:
8.706,43 euros
Despesa justificada: 11.281,25 euros
Percentatge concedit: 55,46 %
Import a lliurar:
6.256,58 euros
Projecte:
2011-210/03
Partida:
2013-2010-330-76210-02
Núm. operació:
2011020742

Beneficiari:
Ajuntament de Capafonts
Concepte:
(Reforma i condicionament del local social - 1er. concepte
concedit).
Nou destí Govern 24/05/2013. Obres d'obertura de la terrassa de la Sala
municipal
(Reforma i condicionament del local social - 1er. concepte concedit)
Concessió:
Junta de Govern - 27/07/2012
Pressupost elegible: 6.558,66 euros
Import concedit:
6.230,72 euros
Despesa justificada: 5.865,35 euros
Percentatge concedit:95,00 %
Import a lliurar:
5.572,08 euros
Projecte:
2012-210/06
Partida:
2013-2010-330-76210-02

Núm. operació:

2012031912

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

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
PUNT 10.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DE SUPORT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A CHEMMED TARRAGONA-CLÚSTER
DE LA QUÍMICA I DE LA SOSTENIBILITAT DE LA MEDITERRANIA.
Aquesta Presidència dóna compte a la Junta de Govern del suport
donat per la Diputació de Tarragona a ChemMed Tarragona-Clúster de
la Química i de la sostenibilitat de la Mediterrània.
ChemMed neix per desenvolupar l’atractiu i la competitivitat de la zona
per a la industria, la investigació i la logística de la Química, i potenciar
la seva projecció internacional. Els principals objectius són:
- Consolidar el teixit de les infrastructures, instal·lacions
productives i portuàries, indústries auxiliars, centres de
recerca i nivell de formació.
- Atraure i generar noves inversions i activitats a l’entorn del
clúster.
En són impulsors l’Associació Empresarial Químic de Tarragona
(AEQT) i l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i en donen suport
diverses Institucions, Entitats i Ajuntaments del territori, així com la
Diputació de Tarragona en el seu escrit signat el 17 de setembre de
2013.
Els membres de la Junta de Govern en queden assabentats.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI-SAT

PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
NOU DIPÒSIT AL REFUGI DE LA MUSSARA, AMB UN PRESSUPOST
D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 45.865,92 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Unitat d’Arquitectura de la Diputació de Tarragona ha redactat el
Projecte de nou dipòsit al refugi de la Mussara, amb un pressupost
d’execució per contracta de 45.865,92 euros.
2. Actualment al refugi de la Mussara hi ha una bassa per als bombers
que s’alimenta d’una cisterna manantial i des de la qual es subministra
aigua al refugi. S’ha considerat necessari ampliar aquestes
instal·lacions amb la construcció un dipòsit situat al costat de la bassa,
connectat a aquesta i amb una cambra per a la cloració. També es
preveu reparar els desperfectes de la cisterna actual.
3. Descripció de les obres. Les obres consistiran a construir un dipòsit
prefabricat d’estructura monolítica rectangular de formigó, amb les
mides següents: 7,75mx2,25m i 2,35 m d’alçada un volum de 40 m3. La
cambra per a la cloració de l’aigua serà de maó ceràmic perforat, per
revestir, de 29x14x5cm. Les parets exteriors del dipòsit i la cambra de
cloració aniran revestides amb el mateix tipus de pedra que la bassa de
bombers. A les parets exteriors de la cisterna actual es repicarà el
revestiment malmès, es revocarà de nou amb morter de ciment i es
pintarà amb sulfat de coure per integrar-lo a l’entorn. La porta de la
cambra de cloració serà d’alumini lacat de 94x210 cm. Per a la cloració
de l’aigua es col·locarà un dipòsit de 460x870 de 125 l. Per a la bomba
dosificadora i una bomba centrífuga per a un cabal de 4,8 m3/h , inclòs
el quadre de maniobra i diferencial. També s’instal·larà un mòdul
fotovoltàic damunt d’una estructura plana, amb bateria acumuladora i
regulada de càrrega per al subministrament elèctric.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(arts. 34.1.l, 34.2 i 35.2.b pel que fa a la competència per a l’aprovació i
la seva delegació i en concordança el decret de la Presidència de la
Diputació de Tarragona 1-2011-1583, de 25 de juliol de 2011, de
delegacions de competències del President a la Junta de Govern.
2. RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
3. 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.
4. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i altres
disposicions concordants.
En conseqüència, S’ACORDA:
1.- Aprovar inicialment el Projecte de nou dipòsit al refugi de la
Mussara, amb un pressupost d’execució per contracta de 45.865,92
euros.
2.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 30 dies hàbils durant
els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents,
d’acord amb l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
de 28 d’abril.
3.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Vilaplana la pertinent llicència municipal
d’obres.
4.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.006,77 euros en concepte de
taxa per serveis urbanístics i de 844,12 euros en concepte d’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de l’Ajuntament de
Vilaplana, amb càrrec a la partida 3000-920-22502-01 del pressupost
de 2013.
SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 12.- PROPOSTA DE CANCEL·LACIÓ DE DIPÒSIT DEL PREU
JUST DE LA FINCA NÚMERO 01 DEL PROJECTE "DEPURACIÓ
DELS VESSAMENTS DE L’ALBEREDA I NUCLI DE SANTES CREUS".
Per executar les obres del Projecte "Depuració dels vessaments de
l’Albereda i nucli de Santes Creus", es va expropiar part de la parcel·la
13 del polígon 28 del parcel·lari del Projecte, corresponent a la finca
núm. 01, propietat de la Sra. XXX
El preu just de la part expropiada de la finca afectada es va acordar per
resolució del Jurat d’Expropiacions i es va aprovar per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de data 30 de gener de 2002.
Per no estar d’acord amb la valoració efectuada l’import total del preu
just, per un total de 2.364,91 euros va ser consignat a la Caixa de
Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació en data 1 de febrer de 2002.
En escrit de data de Registre d’entrada 19 de setembre de 2013, la Sra.
XXX demana el pagament del preu just consignat,

Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
PRIMER. Cancel·lar el dipòsit número 017510, constituït l’1 de febrer de
2002 en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació, per un
import de DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-UN CÈNTIMS (2.364,91) en concepte de consignació del
preu just de la finca núm. X del Projecte "Depuració dels vessaments de
l’Albereda i nucli de Santes Creus".
SEGON. Pagar l’esmentat preu just per un import total de DOS MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS (2.364,91), a la Sra. XXX, amb DNI núm. XXX, domiciliada al
carrer XXX Barcelona, propietària de la finca núm. X afectada pel
Projecte abans esmentat.

PUNT 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS
ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PEL
TRASLLAT DE LÍNIA ELÈCTRICA, AMB MOTIU DE L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-301 DE
TORTOSA A BENIFALLET, TRAM TORTOSA-BÍTEM.

ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern de 25 de maig de 2012, es va
aprovar definitivament el Projecte “Condicionament de la carretera T301 de Tortosa a Benifallet, tram Tortosa-Bítem”, i es va iniciar
l’expedient expropiatori (BOP núm. 126, de 1 de juny de 2012).
2. En fase d’execució de projecte ha estat necessari efectuar el trasllat
de la línia elèctrica de baixa tensió, al seu pas per les finques que es
relacionen.
3. S’ha arribat a un acord amb els propietaris afectats per aquest trasllat
de línia, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerats justos per la Diputació.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció general, sobre
l’existència de crèdit per al pagament del preu just,
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF),
estableix que la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb
l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la
província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis
comprengui la descripció material i detallada dels béns o drets que
consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’ocupació s’entén

implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la
determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui
es refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets
que són objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just de les finques que es
relacionen, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del
Projecte “Condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a Benifallet,
tram Tortosa-Bítem”:
Finca
01
02
04
30

Propietari

Domicili

NIF

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Import
210,00
420,00
210,00
186,00

TOTAL

1.026,00

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos,
per un import total de MIL VINT-I-SIS EUROS (1.026,00 €), amb càrrec
a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2013.
TERCER. Transferir l’import dels preus justos esmentats als números
de compte autoritzats pels propietaris a aquests efectes.

PUNT 14.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DE COL·LOCACIÓ DE REDUCTORS DE VELOCITAT A LES
CARRETERES TV-2236 I D’ALTRES.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
Per acord de Junta de Govern de data 24 de maig de 2013 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert de les
obres de col·locació de reductors de velocitat a les carreteres TV-2236 i
d’altres, amb un pressupost base de licitació de 121.505,23 euros (IVA
exclòs).

2.
Amb l’acord de Ple de 31 de maig de 2013 es va canviar
l’aplicació pressupostaria a la que s’ha d’imputar aquesta despesa,
passant a ser 3020-453-61942 (Reductors de velocitat a carreteres).
3. La Mesa de Contractació reunida en data 17 de juliol de 2013,
després d’examinar la documentació administrativa (sobre A) dels 10
licitadors presentats, constata que la documentació administrativa
aportada per l’empresa Selprats, S.L. té alguns defectes esmenables i
acorda fer el requeriment per subsanar-ho.
4. En reunió de data 26 de juliol de 2013, després d’examinar la
documentació aportada per Selprats, SL, la Mesa de Contractació
acorda admetre a tots els licitadors. A continuació, en acte públic,
procedeix a l’obertura dels Sobres B (proposició econòmica i
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica) i
sol·licita al director de l’Àrea del SAT la seva valoració.
5. En data 26 de juliol de 2013, després d’examinar la documentació del
sobre B, el director de l’Àrea del SAT informa que l’oferta presentada
per CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL podria considerar-se
anormal o desproporcionada, per la qual cosa se li requereix perquè ho
justifiqui.
6. En data 13 d’agost de 2013, el director de l’Àrea del SAT informa que
l’empresa CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL no justifica de
forma suficient la baixa de la seva oferta i proposa no acceptar-la i
excloure-la.
7. En data 2 de setembre de 2013 el director de l'Àrea del SAT ha emès
informe de valoració de les ofertes admeses a la licitació d’acord amb
els criteris de valoració establerts a l’apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1) del plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquest contracte, en el que fa
constar que l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA amb 31 punts ha
obtingut la major puntuació d’acord amb el següent quadre de valoració:

EMPRESA
1.-PROSEÑAL, SLU
2.-M.I.J GRÚAS, SA
3.-BENITO ARNÓ E
HIJOS, SAU
4.-AUXILIAR DE FIRMES
Y CARRETERAS, SA
5.-TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA
6.-SELPRATS, SL
7.-BECSA, SA

109.000,00 €
82.927,32 €

5,59
17,26

Equip tècnic
dedicació
plena
0-5
5,00
5,00

111.468,90 €

4,49

85.053,60 €

Oferta
Import oferta
econòmica
econòmica
0-20

Viabilitat de Millores en
l’obra
l’execució
0-5
0-1

TOTAL

4,00
5,00

0,80
1,00

15,39
28,26

4,00

5,00

1,00

14,49

16,31

5,00

5,00

1,00

27,31

76.800,00 €

20,00

5,00

5,00

1,00

31,00

88.698,82 €
118.409,90 €

14,68
1,38

5,00
5,00

5,00
5,00

1,00
1,00

25,68
12,38

9.-PORT NARBONNE SL

80.193,45 €

18,48

5,00

5,00

1,00

29,48

10.-SERVIDEL, SLU

88.006,24 €

14,99

5,00

5,00

1,00

25,99

8. La Mesa de contractació reunida en data 13 de setembre de 2013
assumeix els informes tècnics i acorda proposar a l’òrgan de
contractació el següent:
- Excloure de la licitació a l’empresa Conservación Integral Viaria,
SL (plica 8), per considerar que la seva oferta incorre en valor
anormal o desproporcionat i no haver-la justificat de forma
suficient.
- Adjudicar el contracte de les obres de col·locació de reductors de
velocitat a les travesseres de les carreteres TV-2236 i d’altres a
l’empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA (plica 5), per un
import de 76.800,00 € (IVA exclòs) per resultar ser l’oferta més
avantatjosa (31 punts).

9. En compliment de l’article 151.2 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, es requereix a TECNOLOGIA DE FIRMES,
SA perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent
dia a la recepció del requeriment, presenti a la Unitat de Contractació i
Aprovisionaments d’aquesta Diputació el justificant d’haver constituït la
garantia definitiva i altra documentació necessària, i en cas de que
aquest licitador no complís amb dit requeriment es sol·licitarà la
documentació als licitadors següents per l’ordre que hagin quedat
classificades:
Plica núm.
5
9
2
4
10
6
1
3
7

Empresa
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
PORT NARBONNE SL
M.I.J GRÚAS, SA
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA
SERVIDEL, SLU
SELPRATS, SL
PROSEÑAL, SLU
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
BECSA, SA

Puntuació total
31,00
29,48
28,26
27,31
25,99
25,68
15,39
14,49
12,38

10. En data 24 de setembre de 2013, TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
va presentar justificant d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 3.840,00 euros segons Carta de Pagament núm 2013000153
i la resta de documentació que se li va requerir.
11. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització limitada
prèvia del contracte emès per la Intervenció general en data 27 de
setembre de 2013.

FONAMENTS DE DRET
Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència
de data 25 de juliol de 2011 amb núm. registre 1-2011-1583.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlid l’acte licitatori del contracte esmentat i assumir
les propostes efectuades per la Mesa de Contractació en la sessió del
dia 13 de setembre de 2013.
Segon. Excloure de la licitació la plica núm. 8 de l’empresa
CONSERVACIÓN INTEGRAL VIARIA, SL per les raons que es detallen
en l’exposició dels fets d’aquesta resolució.
Tercer. Adjudicar a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA el
contracte de les obres de col·locació de reductors de velocitat a les
carreteres TV-2236 i d’altres, per un import de 76.800,00 euros (IVA
exclòs).
Quart. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació 3020453-61942 del pressupost de la Diputació.
Cinquè. Procedir a la devolució de les garanties provisionals a tots els
licitadors, inclòs l’adjudicatari.
Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d’aquesta
Diputació, d’acord amb el que preveu la clàusula 14ª.6 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats i a l’ empresa
adjudicatària que haurà d’acudir a la signatura del document de
formalització del contracte en el termini del 15 dies hàbils des de què
rebi la notificació de l’adjudicació.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea del SAT i a la
Tresoreria.
Règim de Recursos:
-

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

-

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

INTERVENCIÓ
PUNT 15.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar aquestes despeses.
FONAMENTS DE DRET
1. Decret de data 25 de juliol de 2011, núm. 1-2011-1583 de delegació
de competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost que regulen el reconeixement i
liquidació d'obligacions per a l’exercici econòmic 2013.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2013 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient,per un import total de 340.262,08 € ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Gabinet Presidència i Planificació
Núm. 01940
Núm. 01913

6.378,41 €
2.459,40 €
3.919,01 €

Secretaria-Intervenció-Tresoreria
Núm. 01977

5.844,13 €
5.844,13 €

Serveis Interns
Núm. 01911
Núm. 01929
Núm. 01946
Núm. 01949
Núm. 01973
RH i PAO
Núm. 01968

109.391,84 €
4.956,14 €
584,34 €
15.575,30 €
67.248,73 €
21.027,33 €
4.404,31 €
512,45 €

Núm. 01974

3.891,86 €

SAM
Núm. 01892
Núm. 01931
Núm. 01950
Núm. 01966
Núm. 01969

54.632,11 €
1.216,00 €
3.609,80 €
46.374,71 €
147,02 €
681,08 €

Núm. 01971

2.603,50 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01924
Núm. 01926
Núm. 01962
Núm. 01970

116.833,32 €
26.158,04 €
47.373,92 €
37.150,30 €
6.151,06 €

SAC
Núm. 01912
Núm. 01907
Núm. 01910
Núm. 01920
Núm. 01935
Núm. 01936
Núm. 01937
Núm. 01942
Núm. 01952
Núm. 01960
Núm. 01967

30.510,95 €
1.743,72 €
291,94 €
2.507,39 €
5.719,89 €
2.061,69 €
1.993,23 €
370,93 €
4.031,58 €
2.046,12 €
5.297,64 €
4.446,82 €

SAT
Núm. 01909
Núm. 01938

12.267,01 €
4.516,96 €
7.750,05 €

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

PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES TRAMITADES
D'ACORD AMB LA CIRCULAR D'INTERVENCIÓ 2/2010
- Gestió de Coneixement i Qualitat
La Intervenció General ha rebut la relació de conformitat núm. 01885 de
Gestió de Coneixement i Qualitat per a la seva revisió i fiscalització.
Aquesta relació inclou les factures que s’indiquen, annexes a
l’expedient:

Tercer

Concepte

Import

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia – TINET (juny) 2.492,49 €

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia – TINET (juliol) 2.492,49 €

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia – TINET (agost)2.492,49 €

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia –Diputació (juliol) 2.364,34 €

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia –Diputació (agost)2.364,34 €

Aplicació pressupostària proposada: 2013/9020/920/21600/01

La Intervenció ha emès informe de fiscalització en el següent sentit:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia establerts
en la Instrucció de Control Intern per a aquest tipus d'expedient: el crèdit de
l’aplicació pressupostària és suficient per fer front a la despesa i l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest tipus d’expedient és la Junta de
Govern.
La despesa a la què fa referència aquest Informe-proposta, s’hauria d’haver
tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor d’acord amb
la Base 31 d’Execució del Pressupost de l’exercici 2013. Aquesta tramitació
s’ha obviat i s’ha presentat directament les factures per a la seva
fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. El responsable
de l’Àrea de Sistemes ha emès informe corresponent que s’annexa a
l’expedient.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació normal
de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’ha d’aprovar la despesa
així com l’ordenació del pagament.
Un cop revisada la documentació i d’acord amb els informes emesos pel
departament gestor i per la Intervenció de fons,

S'ACORDA:
Aprovar i ordenar el pagament de les factures que s’indiquen a càrrec
de l’aplicació pressupostària corresponent i seguir la seva tramitació:
Tercer

Concepte

Import

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia – TINET (juny)

2.492,49 €

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia – TINET (juliol)

2.492,49 €

CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia – TINET (agost) 2.492,49 €

CAST INFO, S.A Servei de Suport Tècnic 24h al dia –Diputació (juliol) 2.364,34 €
CAST INFO, S.A

Servei de Suport Tècnic 24h al dia –Diputació (agost)2.364,34 €

Aplicació pressupostària : 2013/9020/920/21600/01

- Relacions Institucionals i Protocol

La Intervenció ha rebut la relació d’aprovació núm. 01871 de l’Àrea de
Relacions Institucionals i Protocol per a la seva revisió i fiscalització.
Aquesta relació inclou la factura que s’indica, annexa a l'expedient:
Tercer

Concepte

Import

XXX Itinerància exposició
“80 anys de Parlament”

5.953,20 €

Aplicació pressupostària proposada: 2013/5010/922/22601/01

La Intervenció ha emès Informe de fiscalització en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia establerts
en la Instrucció de Control Intern per a aquest tipus d'expedient: el crèdit de
l’aplicació pressupostària és suficient per fer front a la despesa i l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest tipus d’expedient és la Junta de
Govern.
La despesa a la què fa referència aquest Informe-proposta, s’hauria d’haver
tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor amb tres
pressupostos de conformitat amb la Base 31 d’Execució del Pressupost de
l’exercici 2013. Aquesta tramitació s’ha obviat i s’ha presentat directament
la factura per a la seva fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. El cap de
Relacions Institucionals i Protocol ha emès l’informe corresponent que
s’annexa a aquesta proposta.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’han d’aprovar la
despesa així com l’ordenació del pagament.

Un cop revisada la documentació i d’acord amb les informes emesos
pel departament gestor i per Intervenció,
S'ACORDA:
Aprovar i ordenar el pagament de la factura que s’indica a càrrec de
l’aplicació pressupostària corresponent i seguir la seva tramitació:
Tercer
XXX

Concepte

Import

Itinerància exposició

“80 anys de Parlament”

5.953,20 €

Aplicació pressupostària : 2013/5010/922/22601/01

Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació

La Intervenció ha rebut la relació d’aprovació núm. 01860 de l’Àrea de
RH i PAO per a la seva revisió i fiscalització. Aquesta relació inclou les
factures que s’indiquen, annexes a l'expedient:
Tercer

Concepte

Estudi Consultoria Sector Públic, S.L

Disseny programació i gestió

Import

de la primera sessió del programa Xarxa
d’Ajuntaments per a la innovació i el
desenvolupament de competències
en matèria de recursos humans.

Estudi Consultoria Sector Públic, S.L

2.500,00 €

Segona sessió del programa
Xarxa d’Ajuntaments per a la innovació i el
desenvolupament de competències
en matèria de recursos humans 1.250,00 €

Aplicació pressupostària proposada: 2013/8000/920/22706/01

La Intervenció ha emès Informe de fiscalització en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia establerts
en la Instrucció de Control Intern per a aquest tipus d'expedient: el crèdit de
l’aplicació pressupostària és suficient per fer front a la despesa i l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest tipus d’expedient és la Junta de
Govern.
La despesa a la què fa referència aquest Informe-proposta, s’hauria d’haver
tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor amb tres
pressupostos d’acord amb la Base 31 d’Execució del Pressupost de
l’exercici 2013. Aquesta tramitació s’ha obviat i s’ha presentat directament
les factures per a la seva fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. La tècnica de
la Unitat de Desenvolupament i Formació ha emès l’informe corresponent
que s’annexa a aquesta proposta.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’han d’aprovar la
despesa així com l’ordenació del pagament.
Un cop revisada la documentació i d’acord amb les informes emesos pel
departament gestor i per Intervenció,

S'ACORDA:
Aprovar i ordenar el pagament de les factures que s’indiquen a càrrec
de l’aplicació pressupostària corresponent i seguir la seva tramitació:
Tercer

Concepte

Estudi Consultoria Sector Públic, S.L

Disseny programació i gestió

Import

de la primera sessió del programa Xarxa
d’Ajuntaments per a la innovació i el
desenvolupament de competències
en matèria de recursos humans.

Estudi Consultoria Sector Públic, S.L

2.500,00 €

Segona sessió del programa
Xarxa d’Ajuntaments per a la innovació i el
desenvolupament de competències
en matèria de recursos humans 1.250,00 €

Aplicació pressupostària : 2013/8000/920/22706/01

PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DESPESA TRAMITADA
D'ACORD AMB LA CIRCULAR D'INTERVENCIÓ 2/2010.
Fets:
1. La Intervenció ha rebut la relació a l’aprovació núm. 00237 del
Patronat de Turisme – Terres de l’Ebre (exp. Contr. 28/2013) per a la
seva revisió i fiscalització. Aquesta relació inclou la proposta de
despesa que s’indica:
Tercer
Import

Concepte

PRS-Marketing Services SLTraducció català / anglès

5.808,00 €

Aplicació pressupostària proposada: 2013/7011/432/22602/01

2. La Intervenció ha emès Informe de fiscalització en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia establerts
en la Instrucció de Control Intern per a aquest tipus d'expedient: el crèdit de
l’aplicació pressupostària és suficient per fer front a la despesa i l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest tipus d’expedient és el president de
l’Organisme Autònom.

La proposta de contractació menor a la què fa referència aquest Informeproposta, s’hauria d’haver tramitat d’acord amb el que estableixen les
Bases 31 i 32 de les d’Execució del Pressupost de l’exercici 2013.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. La directora
tècnica del Patronat de Turisme-Terres de l’Ebre ha emès l’informe
corresponent que s’annexa a aquesta proposta.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’ha d’aprovar la
proposta de despesa.

S'ACORDA:
1. Aprovar la despesa i adjudicar la contractació menor que s’indica a
càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent i seguir la seva
tramitació:
Tercer
Import

Concepte

PRS-Marketing Services SLTraducció català / anglès

5.808,00 €

Aplicació pressupostària proposada: 2013/7011/432/22602/01

2. Traslladar-ho a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions i a l’àrea responsable de les contractacions, per tal que,
d’acord amb les bases d’execució del pressupost, s’efectuï la
corresponent comanda o encàrrec de proveïdors.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS
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
diferents 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 15.680,00 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència al Ciutadà ................................. 15.680,00 euros
Núm. 1972 ..................................................................... 15.680,00 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades, a l'expedient.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT
19.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 1.481,40 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ....................................................................
Núm. 01832 (Serveis Generals)........................................
Núm. 01943 (Serveis Generals)........................................

821,64 €
546,29 €
275,35 €

PATRONAT DE TURISME...............................................
Núm. 00265 (Terres de l'Ebre)...........................................

659,76 €
659,76 €

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

PUNT 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC AMB ELS
CONSELLS COMARCALS.
Vistos els informes presentats pel Servei d'Assistència Municipal,
respecte la documentació aportada per diversos consells comarcals,
per justificar algunes de les aportacions econòmiques pactades en el
conveni únic amb aquestes administracions locals, aprovat pel Ple de la

Corporació el 29/05/1998 i prorrogat anyalment, que compleixen els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost,
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació rebuda dels consells comarcals que figuren
en els dits informes i en la relació comptable a l'aprovació número 1980
que s'adjunta a l'expedient, amb les quantitats que així mateix
s'indiquen, per un import total de 20.997,62 euros.
Consell Comarcal del Priorat
Conveni únic 2012
Colònies, llibres i llars d'infants
Ensenyaments

8.277,04€
12.720,58€

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

TRAMIT D’URGÈNCIA
Tot seguit es passa a tractar l’assumpte que ha estat declarat
prèviament d’urgència:
- Proposta d’aprovació de justificants i lliurament de certificacions
d’obres del PAM 2012.- Inversions
Vistes la proposta 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 15.503,17 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència Municipal .................................. 15.503,17 euros
Núm. 1990 (PAM).......................................................... 15.503,17 euros
*EMD Picamoixons.- PAM 2012 Inversions A 1a.
“Reforma de la planta baixa”.............................. 1.951,97€
*Ajuntament Vilaverd.- PAM 2012 Inversions A.1.a
Arranjament diferents........................................... 13.551,20€
S'ACORDA:

1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

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

