Secretaria general

A la ciutat de Tarragona, a 12 de juliol 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 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
Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere

Excusen la seva assistència el Molt. Il.ltre. Sr. Albert Vallvé Navarro,
l’Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella, l’Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs
Pascual i l’ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora.
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 5 DE JULIOL DE 2013
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 5 de juliol de
2013.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 2.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE
LA MORERA DE MONTSANT. EXERCICI 2011.
FETS
1.- L’Ajuntament de La Morera de Montsant, ha presentat l'expedient de
justificació, del qual es desprèn que el total de despeses de les
actuacions objecte de subvenció ha estat inferior al pressupost
presentat inicialment.
2.- Per aquest motiu, es fa necessari procedit a aplicar els criteris de
valoració i ponderació establerts a les bases reguladores.
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 general i bases específiques de subvencions de la Diputació
de Tarragona
4.- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5.- Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la
Llei general de subvencions
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.Aprovar la documentació presentada per l’ajuntament
següent per a la justificació de les despeses de les actuacions i com a
conseqüència, lliurar al beneficiari que es relaciona la quantitat total
que s'indica, amb càrrec a la partida i núm. d'assentament del
pressupost ordinari que es fa constar i que és el resultat d’aplicar els
criteris de valoració i ponderació que estableixen les bases
reguladores.
Beneficiari:
Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi:
La Morera de Montsant
Concepte:
Activitats culturals
Concessió:
Junta de Govern - 10/06/2011
Pressupost elegible: 13.100,00 euros
Import concedit:
2.296,00 euros
Despesa justificada: 8.408,09 euros
Percentatge concedit:
17,53 %

Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:
TOTAL:

1.473,94 euros
2011-210/01
2013-2010-334-46203-01

2011020998

1.473,94 euros

Segon.- Traslladar aquest acord a l’interessat i comunicar 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.
En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació
es procedirà a la compensació del crèdit.
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 3.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL EN
L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 21 DE DESEMBRE
DE 2012 PEL QUE FA AL CANVI DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP.
CONVOCATÒRIA D'INVERSIONS 2011.

FETS:
La Junta de Govern de data 10/06/2011 va acordar la concessió d'una
subvenció a l’Ajuntament de Castellvell del Camp per import de
8.706,32 euros, pel concepte “Equipament mobiliari pel Centre de Dia,
Casal d'Avis i Ateneu”, amb càrrec al projecte 2011-210/06, partida
2010-330-76210, núm. d'operació 2011020739, convocatòria
d’inversions de l’exercici 2011.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 21/12/2012,
va autoritzar un canvi de destinació de part de la subvenció concedida
per a poder realitzar altres actuacions als edificis municipals del Casal
d'Avis i Associació de Dones. Aquest canvi de destí va modificar
l’import total concedit inicialment, perquè la part del pressupost pel qual
es demanava el canvi de destí i que se sol·licitava la baixa era de
5.750,42 euros i el nou pressupost que es va presentar era de 1.974,22
euros.
Per una errada material, a l'acord de concessió de canvi de destí, hi
consta que el percentatge que correspon a aplicar al nou pressupost és

del 86,73% i que el total de la concessió de la subvenció és de 7.901,46
euros, quant hi ha de constar el percentatge del 76'73% i l'import de la
subvenció de 7.703,59 euros.
D'aquesta subvenció, s'han tramitat dos pagaments parcials. En la part
de justificació corresponent al canvi de destí, 1.974,72 euros, s'ha
aplicat el percentatge del 86,73%, i s'ha realitzat un pagament de de
1.712,67 euros, quan corresponia aplicar el 76'73% i tramitar el
pagament per 1.515,20 euros.
En data 29 de maig de 2013, RE 8004330008-1-2013-018525-2 ha
tingut entrada la documentació justificativa d'un tercer pagament parcial
per import de 416,83 euros.
Aquesta Unitat de Cultura proposa esmenar l'errada material pel que fa
a l'import de la concessió de la subvenció, que serà de 7.703,59 euros
per a “Equipament de mobiliari als edificis municipals Casal d'avis,
Ateneu i Associació de Dones”, i aplicar una reducció de 197,47 euros
en el tercer pagament, i proposar el lliurament de 219,36 euros.
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. Esmenar l'errada material que figura a l'Acord de la Junta de
Govern de data 21/12/2012 pel que fa a la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Castellvell del Camp per “Equipament de mobiliari als
edificis municipals Casal d'avis, Ateneu i Associació de Dones” i fixar
com a import concedit la quantitat de 7.703,59 euros, amb un
percentatge del 76'73%.
Segon. Modificar l'import que figura en la reserva econòmica
2011020739.
Tercer. Donar de baixa el crèdit restant a aquesta concessió d'acord als
terminis establerts.
Quart. Lliurar a l'Ajuntament de Castellvell l'import de 219,36 euros,
corresponent al tercer pagament de la subvenció per “Equipament de
mobiliari als edificis municipals, Casal d'avis, Ateneu i Associació de

Dones”, amb càrrec a la partida 2013-2010-330-76210-02, núm.
d'operació 2011020739.
Cinquè. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.
PUNT 4.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE
FALSET.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Revisada la documentació tramesa per l'ajuntament de Falset per tal
de justificar la subvenció concedida l'any 2012 per a “Adequació de la
Sala Absis del Castell per a Sala d'exposicions”, s’ha comprovat que
l’import total de les despeses executades de l'actuació subvencionada
ha estat inferior a l’import del pressupost presentat inicialment, el qual
va servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 2012 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 a 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”.
3. Els interessats fan constar que la justificació presentada és la totalitat
de la despesa feta, per aquest motiu es proposa el pagament
proporcional de la subvenció corresponent.
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. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s’indica, amb
càrrec a la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Concepte: Inversions. Adequació Sala Absis del Castell per a Sala
d'exposicions (Pagament amb reducció)
Concessió: Junta de Govern - 27/07/2012
Pressupost elegible: 5.229,39 euros
Import concedit: 4.183,51 euros
Despesa justificada: 5.222,95 euros
Percentatge concedit: 80,00 %
Import a lliurar: 4.178,36 euros
Projecte:
2012-210/06
Partida:
2013-2010-330-76210-02
Núm. operació: 2012031934

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

PUNT 5.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA UNED.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Revisada la documentació tramesa per la UNED, Centre UNED –
Tortosa, per tal de justificar la subvenció concedida d’acord amb el
conveni signat, s’ha comprovat que l’import total de les despeses
executades de l’actuació subvencionada ha estat inferior a l’import del
pressupost presentat inicialment, el qual va servir per a quantificar
l’import de la subvenció.

2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost 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 i donar l’oportuna audiència al
beneficiari als efectes que pugui formular les al·legacions i
consideracions que estimi oportú”.
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 d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
4. 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 al següent beneficiari la quantitat que s’indica, amb
càrrec a la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
UNED Tortosa
Concepte:
CONVENI UNED per
funcionament,
publicacions
Concessió:
Junta de Govern - 14/12/2012
Pressupost elegible: 514.471,32 euros
Import concedit:
60.000,00 euros
Despesa justificada: 483.825,41 euros
Percentatge concedit:11,66 %
Import a lliurar:
56.414,04 euros
Projecte:
2012-210/02
Partida:
2013-2010-323-42110-02
Núm. operació:
2012050931

activitats i

Segon. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Tercer. Notificar aquest acord a l‘interessat.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l’expedient
d’aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el crèdit
restant d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI – SAM
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ A L’AJUNTAMENT DEL
PINELL DE BRAI D’UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE
L’ACTUACIÓ AMB SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL 2012 (2A
SELECCIÓ).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’Ajuntament del Pinell de Brai en data 14/06/2013 sol·licita una
ampliació del termini per a executar i justificar l’actuació: “Millora
d'accessibilitat i restauració de magatzem en cementiri municipal”
inclosa a la convocatòria de subvenció de caràcter excepcional
2012 2a selecció, i al·lega que l’actuació s’està executant però no
es podrà finalitzar durant el mes de juny.
FONAMENTS DE DRET
1. Base 9.2 de les bases reguladores de subvencions de caràcter
excepcional del SAM de l’anualitat 2012.
2. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb caràcter general.
3. Article 70 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.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir a l’ajuntament del Pinell de Brai la ampliació del
termini per executar l’actuació fins el 28/09/2013 i per justificar
l’actuació fins 28/12/2013. Els terminis indicats són improrrogables.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat i comunicar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I
LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PAM 2008-2011
“TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA” DE L’AJUNTAMENT
DEL PONT D’ARMENTERA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
L’ens local beneficiari més avall relacionat ha presentat la
documentació justificativa de la subvenció concedida per la Junta de
Govern d’aquesta Diputació.
2.
S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades
és menor al presentat inicialment, d’acord amb les certificacions
tècniques presentades.
3.
L’Ajuntament del Pont d’Armentera no ha formulat al·legacions
en el termini indicat al requeriment de data 28/05/2013 (RS 2-2013008554-1).
4.
La unitat gestora ha comprovat la justificació adequada de la
subvenció, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat
determinada a la concessió.

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. La base 13.1 de les reguladores del PAM determina que la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l’import concedit i la
corresponent pèrdua del dret de cobrament.
3. La base 14 de les reguladores del PAM diu que si en l’execució de
l’actuació es produeixen romanents, únicament es poden aplicar a
reduir l’aportació de l’ens local, fins a arribar al percentatge màxim.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat següent, que correspon a PAM 2008-2011.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla, amb
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost vigent:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Concessió:

Ajuntament del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
PAM 2008-2011: Cert. 1a: Tancament de la pista
poliesportiva
Junta de Govern -

Pressupost elegible: 36.669,89 euros
Import concedit:
33.002,90 euros
Despesa justificada: 12.966,01 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import a lliurar:
11.669,41 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2012007368
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
PAM 2008-2011: Cert. 2a i últ.: Tancament de la pista
poliesportiva
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible: 36.669,89 euros
Import concedit:
33.002,90 euros
Despesa justificada: 23.626,05 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import a lliurar:
21.263,45 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2012007368

TOTAL:

32.932,86 euros

Tercer. Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho
manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
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 DE CONCESSIÓ D’UNA AMPLIACIÓ DEL
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER XARXES
LOCALS DE GAS 2008 A L’AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. L’Ajuntament del Pinell de Brai en data 21/02/2013 sol·licita una
ampliació del termini per a justificar l’actuació de Xarxes Locals de Gas
la qual preveuen que s’executarà i finalitzarà a finals d’aquest any 2013.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb caràcter general.
2. Article 70 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.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Concedir a l’ajuntament del Pinell de Brai una ampliació del
termini per justificar l’actuació fins el 31/12/2013.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat i comunicar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 9.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA AMPLIACIÓ DEL
TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA DE
FOMENT DE LES XARXES LOCALS DE GAS, ANUALITAT 2011, A
L’AJUNTAMENT DE PRATDIP.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
L’Ajuntament de Pratdip en data 27/06/2013 sol·licita una
ampliació del termini per a justificar l’actuació inclosa dins la
convocatòria de subvencions per al Pla de Foment de les Xarxes Locals
de Gas, anualitat 2011.
FONAMENTS DE DRET

1. Base 9.1 de les reguladores de subvencions per al Pla de
Foment de les Xarxes Locals de Gas, anualitat 2011
2. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, amb caràcter general.
3. Article 70 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.
Per tant, S’ACORDA:

Primer. Concedir a l’Ajuntament de Pratdip una ampliació del termini
per a justificar la subvenció concedida per a l’actuació executada fins el
27/09/2013.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat i comunicar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PLURIANUAL D’ASSISTÈNCIA DE
MAQUINÀRIA AMB DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE LES
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 2.500.000,00 EUROS (IVA
EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 3 de juny de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori, proposa la contractació del servei
d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona, desglossat amb els lots
següents:
Lot 1.- Comarques: Baix Ebre – Montsià i per un import de 125.00,00
euros/anuals

Lot 2.- Comarques: Terra Alta – Ribera d’Ebre i per un import de
125.000,00 euros/anuals.
Lot 3.- Comarques: Baix Camp – Priorat i per un import de 125.000,00
euros/anuals.
Lot 4.- Comarques: Tarragonès – Baix Penedès i per un import de
125.000,00 euros/anuals.
Lot 5.- Comarques: Conca de Barberà – Alt Camp i per un import de
125.000,00 euros/anuals.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el director de
l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori ha redactat els corresponents
Plecs de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars, han de regir el contracte plurianual
del servei d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació
de carreteres de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 2.500.000,00 euros (IVA exclòs).

3. En data 27 de juny de 2013, la secretaria general ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. En data d’avui, la Intervenció General ha emès informe favorable
sobre el Plec de clàusules administratives particulars i de fiscalització
prèvia, que consta en l’expedient. La despesa anirà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3060-453-21000-01. Respecte a l’any 2013 el
crèdit es adequat i suficient i, per les anualitats 2014, 2105 i 2016
l’autorització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici
s’autoritzi en els respectius pressupostos. Per tant és procedent iniciar
l’expedient de contractació, d’acord amb la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia aquesta contractació s’ha de tramitar per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, en aplicació dels
articles 16 i 157 a 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació, efectuada per
decret núm. 1-2011 1583, de data 25 de juliol de 2011.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació plurianual del servei
d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 2.500.000,00 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert harmonitzat.
Tercer. Aprovar la despesa de 3.025.000,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 3060-45321000 del pressupost de la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori.

PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA
ROTONDA A GODALL, CARRETERA TV-3313 D’ULLDECONA A LA
GALERA PER GODALL, AMB UN PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ DE 419.322,43 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2012,
es va aprovar definitivament el projecte de construcció d’una rotonda a
Godall, carretera TV-3313, d’Ulldecona a la Galera per Godall, amb un
pressupost d’execució per contracta de 507.380,14 euros (21% IVA
inclòs).
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’informe de
disponibilitat dels terrenys per a l’execució del projecte i de l’Acta de
replantejament del projecte de data 28 de maig i 19 de juny de 2013,
respectivament.
3. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars que juntament
amb el projecte tècnic han de regir la contractació de les obres amb un
pressupost base de licitació de 419.322,43 euros (IVA exclòs).
4. En data 27 de juny de 2013, la secretaria general ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
5. En data d’avui, la Intervenció General ha emès informe favorable
sobre el Plec de clàusules administratives particulars i de fiscalització
prèvia de l’expedient, donat que hi ha crèdit suficient en l’aplicació
pressupostària 2013-320-453-61938-02 (A2013026674) és procedent
iniciar l’expedient de contractació, d’acord amb la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia aquesta contractació s’ha de licitar per
procediment obert, en aplicació dels articles 157 a 161 del Text refós de
la llei de contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules

administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 1-2011-1583, de data 25 de juliol de 2011.

En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació de les obres de construcció
d’una rotonda a Godall, carretera TV-3313, d’Ulldecona a la Galera per
Godall, amb un pressupost base de licitació de 419.322,43 euros (IVA
exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que
juntament amb el projecte tècnic han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 507.380,14 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2013-3020-453-61938-02 del pressupost de la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de contractant de
la Diputació de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori.

PUNT 12.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, PER MUTU ACORD, DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE PROGRAMACIÓ D’UNA APLICACIÓ
WEB PER GESTIONAR LES ACTIVITATS FORMATIVES DE LA
UNITAT DE FORMACIÓ DEL SAM DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 17 de juny de 2011, es va
adjudicar a l’empresa NEUROWORK CONSULTING, SL, el contracte
del servei de programació d’una aplicació web per gestionar les
activitats formatives de la Unitat de Formació del SAM de la Diputació
de Tarragona, per un import de 86.465,53 €. L’esmentat contracte es va
formalitzar el dia 6 de juliol de 2011, amb un termini d’execució de cinc
(5) mesos.
2. Per informe dels tècnics de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, de data
7 de maig de 2012 i 23 de juliol de 2012, es comunica a la Unitat de
Contractació i Aprovisionaments l’incompliment contractual de

l’empresa NEUROWORK CONSULTING, SL pel que fa al termini
d’execució.
3. Mitjançant nombrosos correus electrònics es posa en coneixement
de l’empresa aquest incompliment i, finalment, per escrits de data 11 de
maig de 2012 i 27 de juliol de 2012, se’ls requereix el compliment d’un
termini addicional amb l’advertiment de la resolució del contracte en cas
d’incompliment d’aquest nou termini.
4. En data 28 de maig de 2013, té entrada en la Unitat de Contractació i
Aprovisionaments un informe dels tècnics responsables del contracte
en què proposen que donades les circumstàncies que s’han donat
durant l’execució del contracte, és resolgui el contracte per mutu acord
amb l’adjudicatari, atès que, malgrat els successius incompliments, és
recomanable aprofitar la part del contracte que ja s’ha executat.
5. S’ha arribat a un acord amb l’empresa NEUROWORK
CONSULTING, SL adjudicatària del contracte per a resoldre la part del
contracte que encara no ha executat i que serà executat per la
Diputació de Tarragona.
6. Els tècnics responsables del contracte valoren l’import que s’hauria
de pagar a l’adjudicatari d’acord amb els preus d’adjudicació i
consideren que la part que s’ha executat és el 57,80% del projecte
contractat i que si apliquem aquest percentatge a l’import d’adjudicació
tenim que s’ha de pagar a l’empresa NEUROWORK CONSULTING, SL
la quantitat de 42.353,45 € (IVA exclòs) pel desenvolupament parcial
d’una aplicació web per gestionar les activitats formatives de la Unitat
de Formació del SAM de la Diputació de Tarragona. Quedaran
pendents d’executar un total de 30.922,42 (IVA exclòs) que es podran
donar de baixa.
7. En data 27 de juny de 2013, la secretaria general ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment.
8. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia a la
resolució del contracte emès per la Intervenció general, en data 4 de
juliol de 2013.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 206 c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
sector públic (en endavant LCSP), preveu el supòsit de resolució del
contracte per mutu acord entre l’Administració i el contractista.
2. La competència per aprovar la resolució d’aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de
competències del President, efectuada per decret de Presidència núm.
registre 1-2011-1583 de data 25 de juliol de 2011.

En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Resoldre el contracte del servei de programació d’una aplicació
web per gestionar les activitats formatives de la Unitat de Formació del
SAM de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa
NEUROWORK CONSULTING, SL.
Segon. Abonar a l’empresa NEUROWORK CONSULTING, SL, amb
NIF B85215754, un cop lliuri la última versió del codi de programació
implementat fins ara, la quantitat de CINQUANTA-UN MIL DOSCENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
(51.247,67 euros) IVA inclòs, que corresponen a la part del contracte
que està executada (57,80%), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
9030-920-64100.
Tercer. Donar de baixa el saldo disponible de TRENTA-CINC MIL
DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
(35.217,86 euros) –document comptable “D” núm. 2011021629-, que
correspon a l’import que es deixa sense executar.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la
Unitat de Patrimoni i Arxiu i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat
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 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS
DE
CLIMATITZACIÓ
DE
L’ESCOLA
I
CONSERVATORI DE MÚSICA DE REUS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern de data 17 de maig de 2013, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del servei de manteniment de les instal·lacions de
climatització de l’Escola i Conservatori de Música de Reus, amb un
pressupost base de licitació de 10.983,99 euros (IVA exclòs).

2. Fetes les consultes oportunes a diverses empreses, d'acord amb
l'article 178.1 del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara
endavant TRLCSP), s’ha realitzat la invitació a participar a 4 empreses
de les quals s'han presentat 3 ofertes, segons consta a l'expedient.

Núm. plica
1
2
3

Empresa
CLIMATITZACIÓ ALBERT ESCARDÓ, SL
CARRIER ESPAÑA, SL
MASSANA SERVEIS I REPARACIONS, SL

3. Després d’examinar acuradament la documentació administrativa
(sobre A) dels 3 licitadors presentats i transcorregut el termini
d’esmenes, en data 18 de juny de 2013, l’enginyer tècnic de la Unitat
d’Arquitectura Municipal del Servei d’Assistència Municipal (SAM) ha
informat sobre la solvència tècnica de les ofertes presentades d’acord
amb l’annex 1, apartat c) del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives que regeixen el contracte, en el sentit
següent:
•
•

l’empresa MASSANA SERVEIS I REPARACIONS, SL (plica 3) no
aporta la documentació requerida
i les empreses CLIMATITZACIÓ ALBERT ESCARDÓ, SL i
CARRIER ESPAÑA, SL (pliques 1 i 2) compleixen amb els criteris
de solvència tècnica exigida.

Núm. Plica

OFERTA
ECONÒMICA
EMPRESA

Criteri m-1
de 0 a 6 punts

Import
(IVA
exclòs)
CLI
CLI MATITZACIÓ ALBERT
ESCARDÓ, SL
2 CARRIER
CARRIER ESPAÑA, SL
1

Punts

9.407,25 €

5,7

8.995,00 €

6,0

MILLORES SUPERIORS A
LES EXIGIDES, SENSE
COST ADDICIONAL
Criteri m-2-a
Fins a un
màxim de 2
punts

Criteri m-2-b
Fins a un
màxim de 2
punts

PUNTUACIÓ TOTAL

4. En data 20 de juny de 2013, l’enginyer tècnic de la Unitat
d’Arquitectura Municipal del SAM va informar i valorar el contingut dels
sobres B (Documentació tècnica i proposició econòmica), aplicant els
criteris que consten en l’annex 1, apartat m) del Plec de clàusules
administratives i va proposar que s’adjudiques el contracte a l’empresa
CLIMATITZACIÓ ALBERT ESCARDÓ, SL, perquè resulta ser l’oferta
més avantatjosa amb la màxima puntuació (9,7 punts) amb el resultat
següent:

Punts

Punts

2

2

9,7

2

0

8,0

5. En compliment de l’article 151.2 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en data 21 de juny de 2013, amb núm. de

registre de sortida 2-2013-009840-1, es va requerir a l’empresa
CLIMATITZACIÓ ALBERT ESCARDÓ, SL, perquè en el termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció del requeriment,
presentés a la Unitat de Contractació i Aprovisionaments d’aquesta
Diputació el justificant d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 470,36 euros i altra documentació necessària.
6. En data 4 de juliol de 2013 l’empresa CLIMATITZACIÓ ALBERT
ESCARDÓ, ha aportat la documentació requerida així com la justificació
d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 470,36 €
segons carta de pagament núm. 2013000087.
7. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia a
l’adjudicació emès per la Intervenció general, de data 8 de juliol de
2013.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 25 de juliol de 2011 amb núm. registre 1-20111583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlid l’acte licitatori del contracte esmentat i assumir el
resultat de la valoració de les ofertes presentades, feta per l’enginyer
tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del SAM, en data 20 de juny
de 2013.
Segon. Excloure de la licitació a l’empresa MASSANA SERVEIS I
REPARACIONS, SL per no complir amb els criteris de solvència
tècnica.
Tercer. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les
instal·lacions de climatització de l’Escola i Conservatori de Música de
Reus, a l’empresa CLIMATITZACIÓ ALBERT ESCARDÓ, SL, per la
quantitat d’ONZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS (11.382,77 euros), amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu del contracte:

9.407,25 €
1.975,52 €
11.382,77 €

Quart. L’import d’aquest contracte s’abonarà amb càrrec a les
aplicacions 2013-2032-322-21300 (op. 2013009228-A) i 2014-2032322-21300 (op. 2013009358-A) del pressupost d’aquesta Diputació.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d’aquesta
Diputació, d’acord amb el que preveu la clàusula 12a.3) del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats i a l’empresa
adjudicatària que haurà d’acudir a la signatura de la formalització del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de
l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment
s’estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a les Unitats de Gestió
de Centres d’Ensenyament i Patrimoni i Arxiu.
Règim de Recursos:
- Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta
resolució al Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el president de la Diputació de Tarragona, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquesta notificació al Perfil de contractant.

PUNT 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D’ACONDICIAMENT DE LA ROTONDA
DE L’ENTRADA A BENIFALLET, CARRETERES T-301 I T-302 I
DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 19 de juny de 2009 la Junta de Govern va adjudicar el
contracte de les obres d’acondiciament de la rotonda de l’entrada de
Benifallet, carreteres T-301 i T-302, a l’empresa SERVIDEL, SLU.
2. En data 18 de juny de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori trasllada a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions la liquidació del contracte de les
esmentades obres d’acondiciament de la rotonda de l’entrada de
Benifallet, carreteres T-301 i T-302, signada el dia 10 de juny de 2013
pels representants de la Diputació i de l’empresa adjudicatària, per un

import de 0,00 euros i sense al·legacions formulades per part del
contractista.
3. En la mateixa data, ens informen que s’han comprovat les obres
executades i es troben en bon estat de conservació i no s’observen
defectes ni deficiències atribuïdes al contractista adjudicatari de les
obres, que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista
adjudicatari relacionades amb les obres i, que procedeix tramitar la
liquidació del contracte per import de 0,00 euros i la devolució a
l’adjudicatari de la garantia definitiva constituïda.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposa l’art. 218.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i l’art. 169 del Reial decret
1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de contractes, es procedent aprovar la liquidació.
2. D’acord amb el que disposa l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, la garantia no es torna o
cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s'hagi complert
satisfactòriament el contracte.
3. La competència per aprovar la liquidació del contracte i la devolució
de la garantia correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació
de competències del President, efectuada per decret de Presidència de
data 25 de juliol de 2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres d’acondiciament
de la rotonda de l’entrada de Benifallet, carreteres T-301 i T-302, en els
termes proposats en l’informe de l’equip tècnic director de les obres,
signada amb data 10 de juny de 2013, pels representants de la
Diputació i de l’empresa adjudicatària SERVIDEL, SL, per un import de
ZERO EUROS (0,00 euros).
Segon. Retornar la garantia constituïda per SERVIDEL, SL, per un
import de SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (7.241,38 euros), segons Carta de Pagament
núm. 2009000063, del dia 10 de juny de 2009.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General
i a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (SAT) .
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.

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 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DE
LA CARRETERA TV-2033, A LA TRAVESSERA DE RENAU I
DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 13 de novembre de 2009 la Junta de Govern va adjudicar el
contracte de les obres d’instal·lació d’enllumenat de la carretera TV2033, a la travessera TV-2033, a la travessera de Renau, a l’empresa
BOSIR, SA.
2. En data 28 de juny de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori trasllada a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions la liquidació del contracte de les
esmentades obres d’instal·lació d’enllumenat de la carretera TV-2033, a
la travessera de Renau, signada el dia 15 d’abril de 2013 pels
representants de la Diputació i de l’empresa adjudicatària, per un import
de 0,00 euros i sense al·legacions formulades per part del contractista.
3. En la mateixa data, ens informen que s’han comprovat les obres
executades i es troben en bon estat de conservació i no s’observen
defectes ni deficiències atribuïdes al contractista adjudicatari de les
obres, que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista
adjudicatari relacionades amb les obres i, que procedeix tramitar la
liquidació del contracte per import de 0,00 euros i la devolució a
l’adjudicatari de la garantia definitiva constituïda.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposa l’art. 218.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i l’art. 169 del Reial decret
1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de contractes, es procedent aprovar la liquidació.
2. D’acord amb el que disposa l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, la garantia no es torna o
cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s'hagi complert
satisfactòriament el contracte.

3. La competència per aprovar la liquidació del contracte i la devolució
de la garantia correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació
de competències del President, efectuada per decret de Presidència de
data 25 de juliol de 2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres d’instal·lació
d’enllumenat de la carretera TV-2033, a la travessera de Renau, en els
termes proposats en l’informe de l’equip tècnic director de les obres,
signada amb data 15 d’abril de 2013, pels representants de la Diputació
i de l’empresa adjudicatària BOSIR, SA, per un import de ZERO
EUROS (0,00 euros).
Segon. Retornar la garantia constituïda per BOSIR, SA, per un import
de DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (2.444,80 euros), segons Carta de Pagament
núm. 2009000127, del dia 27 d’octubre de 2009.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General
i a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (SAT) .
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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 16.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE GARANTIES DE
DIVERSOS CONTRACTES.
Expedient 115/10.- Cont.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’empresa MAQUIASFALT, SL. adjudicatària del contracte
d’adquisició de dues fulles llevaneus amb destinació a les Brigades de
conservació de carreteres de les comarques del nord i sud, va constituir
en data 7 de febrer de 2011, la garantia definitiva per un import de
1.150,00 euros per a respondre del contracte de subministrament.

2. El director de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, en data 18
de juny de 2013, informa que el subministrament s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i que no
hi ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia definitiva del
contracte.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 90 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de Contractes del
sector públic, preveu que la garantia no es torna o cancel·la fins que no
venci el termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el
contracte.
2. La competència per aprovar la devolució de les garanties correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de
2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Tornar a l’empresa MAQUIASFALT, SL, la garantia definitiva del
contracte d’adquisició de dues fulles llevaneus amb destinació a les
Brigades de conservació de carreteres de les comarques del nord i sud,
per un import de MIL CENT CINQUANTA EUROS (1.150,00 euros),
constituïda segons Carta de Pagament núm. 2011000016, de data 7 de
febrer de 2011.
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.

Expedient 70/11.- Cont
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Sr. XXX, adjudicatari del contracte del servei de redacció
Construction Management per al projecte de la Tarraco Arena Plaça
(TAP) propietat de la Diputació de Tarragona, va constituir el dia 13
d’octubre de 2011, la garantia definitiva, per un import de 2.760,00
euros, per a respondre de l’esmentat servei.

2. El cap de Serveis Generals de l’Àrea de Serveis Interns, en data 4 de
juliol de 2013, informa que, prèvia consulta al director tècnic de la TAP,
no s’ha observat cap deficiència i que, per tant, no hi ha cap
inconvenient perquè es retorni la garantia definitiva del contracte de
referència.
FONAMENTS DE DRET
1, L'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, preveu que la garantia no es torna o cancel·la fins que no
venci el termini de garantia i s'hagi complert satisfactòriament el
contracte.
2. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de
2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.

En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 10 de juliol
de 2013, S’ACORDA:
Primer. Tornar al Sr. XXX, la garantia definitiva, per un import de DOS
MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS (2.760,00 euros), constituïda
segons Carta de Pagament núm. 2011000096, del dia 13 d’octubre de
2011.
Segon. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Tresoreria General i a
la Unitat de Serveis Generals.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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 17.- 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 d'aquesta Diputació que
regulen el reconeixement i liquidació d'obligacions per 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 194.915,96 € ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Gabinet Presidència i Planificació
Núm. 01340
Núm. 01355

9.754,07 €
3.241,10 €
6.512,97 €

Serveis Interns
Núm. 01236
Núm. 01349
Núm. 01366

15.418,88 €
5.066,15 €
7.797,15 €
2.555,58 €

SAM
Núm. 01339
Núm. 01365
Núm. 01373

15.834,64 €
3.374,77 €
6.632,31 €
5.827,56 €

SAC
Núm. 01345
Núm. 01341
Núm. 01347
Núm. 01353
Núm. 01358
Núm. 01371
Núm. 01375
Núm. 01379
Núm. 01382

53.714,50 €
5.910,44 €
3.861,54 €
3.706,87 €
1.424,47 €
10.004,35 €
22.470,17 €
466,78 €
4.159,51 €
1.710,37 €

SAT
Núm. 01356
Núm. 01372

100.193,87 €
14.715,54 €
85.478,33 €

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

PUNT 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURA TRAMITADA
D'ACORD AMB LA CIRCULAR D'INTERVENCIÓ 2/2010.
La Intervenció ha rebut la relació d’aprovació núm. 01297 del
Conservatori de Música de Reus per a la seva revisió i fiscalització.
Aquesta relació inclou la factura que s’indica, annexa a l'expedient:
Tercer
Consorci Teatre
Fortuny de Reus

Núm. fra./concepte
Preu públic per la utilització
del Teatre Fortuny

Import
1.766,60 €
(IVA inclòs)

Aplicació pressupostària proposada: 2013-2032-322-22606-01
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 d’acord 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. La
directora de l’Escola i Conservatori de Música de Reus 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 els 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
Consorci Teatre
Fortuny de Reus

Núm. fra./concepte
Preu públic per la utilització
del Teatre Fortuny

Import
1.766,60 €
(IVA inclòs)

Aplicació pressupostària proposada: 2013-2032-322-22606-01

PUNT 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DIVERSES APORTACIONS I SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de Cultura,
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i la unitat de Medi
Ambient, Salut Pública i Territori del SAM, respecte la documentació
presentada per les entitats que es relacionen a continuació, per justificar
les subvencions concedides en els convenis aprovats pels acords que
així mateix s'indiquen, que compleixen els extrems assenyalats a les
bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb l'Associació Teatrescola de Valls 2013
Quantitat concedida: 24.000 euros
Acord Junta Govern: 22/02/2013
Objecte: subvencionar la coordinació i realització de la Campanya de
Teatre a l'Escola 2013.
2. Conveni amb Unió General de Treballadors (UGT) de Tarragona i
l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC) 2012
Quantitat concedida: 30.000 euros
Acord Junta Govern: 9/11/2012
Objecte: subvencionar la realització de l'activitat Programa de
dinamització laboral per a la integració laboral de la població immigrant
durant l'exercici 2012.
3. Subvenció nominativa a Associació Aurora 2013
Quantitat concedida: 8.000 euros
Acord Junta Govern: 31/05/2013
Objecte: subvencionar l'actuació Millora de l'ecosistema de ribera del riu
Francolí, en un tram entre els ponts de l'autopista AP-7 i el pont d'accés
a l'autopista",amb càrrec al romanent de la subvenció del Conveni
Fundació "La Caixa" . Diputació de l'exercici 2012.

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les partides així mateix
assenyalades:
1. Associació Teatrescola de Valls

Quantitat a lliurar: 8.507,94 euros (1r pagament, segons justificació
presentada)
Partida: 201 324 48000 01
2. Unió General de Treballadors (UGT) de Tarragona
Quantitat a lliurar: 30.000 euros
Partida: 8040 241 48901 02
3. Associació Aurora
Quantitat a lliurar: 8.000 euros
Partida: 1200 241 48901 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.
Cultura.............................................................……..
Núm. 1402 ................................................................

8.507,94 euros
8.507,94 euros

Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació ….

30.000,00 euros
30.000,00 euros

Núm. 1403 ..................................................................

SAM................................................................………. 8.000,00 euros
Núm. 1404 .................................................................. 8.000,00 euros

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

PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE
DIVERSES
SUBVENCIONS
DE
LA
CORPORACIÓ
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 279.626,20 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal ................................ 272.626,20 euros
Núm. 1395 (PAM)......................................................… 49.982,84 euros
Núm. 1396 (PAM).....................................................… 154.814,20 euros
Núm. 1397 (PAM)......................................................... 37.829,16 euros

Núm. 1398 ......................................................................30.000,00 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ................................. 7.000,00 euros
Núm. 1399 ..................................................................
700,00 euros
Núm. 1400 ..................................................................
6.300,00 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.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

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

DE

COMPTES

Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, éssent l'import
total de 1.696,40 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ..................................................................

1.696,40 €

Núm. 01367 (SAT- conservació)........................................
Núm. 01391 (Conservatori de Tarragona)........................
Núm. 01392 (Conservatori de Tarragona)........................
Núm. 01405 (Intervenció)............................................ .....

843,40 €
44,90 €
482,44 €
325,66 €

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

PATRONAT DE TURISME
PUNT 22.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ AL PATRONAT DE
TURISME PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL
PTDT I L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME, PER A LA
PARTICIPACIÓ, MITJANÇANT APORTACIÓ ECONÒMICA, EN EL
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME.
L’Agència Catalana de Turisme té com a objectiu la promoció de
Catalunya com a destinació turística de referència basada en la seva

qualitat i rendibilitat social i econòmica, d’acord amb les competències
que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia atorga en matèria de turisme.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona és un organisme
amb objectius coincidents en matèria de promoció turística amb
l’Agència Catalana de Turisme, motiu pel qual forma part de l’estructura
orgànica d’aquesta Agència, d’acord amb els articles 5, 6 i 7 de la Llei
de l’Agència Catalana de Turisme.
L’Agència Catalana de Turisme té dos òrgans de govern, d’una banda
l’Òrgan de Direcció i de l’altra l’Òrgan de Participació. Per poder formar
part de l’Òrgan de Direcció i tenir més vincle i poder ser dins l’Agència
cal ser-ne membre.
Ser membre, implica entre altres coses, una aportació econòmica que
no és a fons perdut, si no que els recursos s’inverteixen en una
promoció conjunta del país i les seves marques.
L’aportació anual que reclama l’Agència Catalana de Turisme al PTDT
per formar part de l’Òrgan de Direcció és de 100.000 €. Aquest model
de participació estableix que, prèviament a la signatura del conveni, el
PTDT presentarà el llistat del pla d’accions, que en consonància amb
les línies mestres del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya, vol
desenvolupar en el seu territori.
Pel que fa a l’any 2013 s’ha determinat que els esforços vagin dirigits al
patrocini del Ralli Racc Catalunya- Costa Daurada, per la qual cosa
l’Agència Catalana de Turisme abonarà al Racc la quantitat de 100.000
€ tal i com s’especifica en l’Annex 1 del conveni.
Vist l’informe favorable tant d’Intervenció com de la Secretaria Delegada
de la Diputació de Tarragona, cadascun dintre de les seves
competències,
Per tant, S’ACORDA:
1. Autoritzar al Patronat de Turisme de la Diputació per a formalitzar el
conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona i l’Agència Catalana de Turisme per regular la recíproca
relació entre ambdós organismes.
2. Disposar que la despesa corresponent a l’aportació dinerària del
PTDT fins a un màxim de 100.000 € s’aboni amb càrrec a la partida
7010/432/46700 projecte 2013-710 subprojecte 12 del pressupost/13
del Patronat
3. Notificar aquest acord, acompanyat de la minuta del conveni
regulador que s’aprova, a l’Agència Catalana de Turisme.
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 del Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona.

PUNT 23.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ AL PATRONAT DE
TURISME PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL
PTDT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA
PROMOCIÓ CONJUNTA I COORDINADA DEL PRODUCTE
ENOTURÍSTIC EN EL CONJUNT DEL BAIX PENEDÈS.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (d’ara endavant
PTDT) vol signar un conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Penedès per a la promoció conjunta i coordinada del producte
enoturístic en el conjunt del Penedès.
El PTDT és un organisme autònom que promou, coordina i dóna suport
a les accions de foment del turisme, amb els agents públics i privats de
la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre per tal de contribuir al seu
dinamisme i al desenvolupament socioeconòmic del territori.
L’objectiu d’aquest conveni és dinamitzar els recursos turístics singulars
i de qualitat i oferir experiències que puguin copsar les inquietuds dels
futurs visitants.
Els objectius generals són:
-

Facilitar l’adhesió del Baix Penedès al producte
enoturismePENEDÈS.
Impulsar l’oferta turística, gastronòmica i cultural del Baix
Penedès (cellers, allotjaments, hostaleria, cultura i patrimoni)
dins enoturismePENEDÈS.
Actuar com a ens coordinador (conjuntament amb l’Alt
Penedès) de projectes relacionats amb enoturismePENEDÈS.

En aquest sentit trobem que ja existeix una “marca” que defineix aquest
tipus de turisme a la què està vinculada la comarca veïna de l’Alt
Penedès, essent la imatge d’enoturismePENEDÈS la que aixopluga els
productes i serveis turístics que s’ofereixen i per això és del tot adient
sumar-se al seu projecte per a la promoció d’enoturismePENEDÈS i les
seves accions.
Vist que l’objectiu d’aquest conveni és establir un marc de cooperació
entre el PTDT i el Consell Comarcal del Baix Penedès per fomentar i
desenvolupar mesures per a la promoció del turisme mitjançant la
integració d’esforços d’ambdues entitats en la realització d’una

campanya original i específica sobre la realitat d’aquesta comarca i la
singularitat del seu producte com és el producte enoturístic
La Secretaria i la Intervenció de la Diputació de Tarragona han informat
favorablement, en l’àmbit de les seves respectives competències.
Per tant, S’ACORDA:
1.
Autoritzar al Patronat de Turisme de la Diputació per a
formalitzar el conveni entre el PTDT i el Consell Comarcal del Baix
Penedès per a la promoció conjunta i coordinada del producte
enoturístic en el conjunt del Penedès. Un esborrany del conveni consta
a l’expedient.
2.
Disposar que la despesa corresponent a l’aportació del PTDT
fins a un màxim de 12.000 € s’aboni al projecte 2013-710 subprojecte
08 amb càrrec a la partida 7010/432/46503 del pressupost/13 del
Patronat.
3.
Notificar aquest acord, acompanyat de la minuta del conveni
regulador que s’aprova, al Consell Comarcal del Baix Penedès.
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 del Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona.

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

