Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 13 de setembre 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. Albert Vallvé Navarro
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset Domènech
Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere

* S’incorpora en el punt 7 de l’Ordre del Dia, essent les 10,40 hores el
Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset Domènech
Excusa la seva assistència l’Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella.
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 6 DE SETEMBRE DE 2013

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 6 de
setembre de 2013.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ACTUACIÓ INCLOSA AL PEIM 2010 (MANTENIMENT) DE
L’AJUNTAMENT DE PERAFORT.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern va aprovar en data 26 de febrer de 2010 la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa
Extraordinari d’Inversions i Manteniment per als municipis (PEIM).
L’objecte de la convocatòria és millorar els equipaments i serveis de
titularitat municipal dels municipis petits i les entitats municipals
descentralitzades i impulsar-ne l’economia productiva i l’ocupació.
2. L’Ajuntament, en data 29/11/2011, va presentar la sol·licitud de
canvi d’actuació de la subvenció concedida pel PEIM 2010 de
manteniment. La nova actuació és “Manteniment de Jardineria i
clavegueram en els municipis de Perafort i Puigdelfí”, i que substituirà
l’anterior actuació que és “Mesures correctores d’activitats als Casals
Municipals de Perafort i Puigdelfí”
3. La documentació justificativa es va revisar i es va comprovar que la
nova actuació sol·licitada s’adequava a la finalitat del programa.
4. A la proposta de lliurament de la subvenció del PEIM 2010 de
Manteniment, de data 1/6/2012, es va posar per error l’actuació
“Mesures correctores d’activitats als Casals Municipals de Perafort i
Puigdelfí” enlloc de “Manteniment de Jardineria i clavegueram en els
municipis de Perafort i Puigdelfí”.

FONAMENTS DE DRET
1. Bases reguladores del Programa Extraordinari d’Inversions i
Manteniment de la Diputació de Tarragona.
2. Article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En conseqüència, S’ACORDA:

Primer. Aprovar la modificació del títol de l’actuació subvencionada que
es va transcriure de forma errònia. Les dades correctes són les
següents:
Beneficiari:
Concepte:
Concessió:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:

Ajuntament de Perafort
“Manteniment de Jardineria i clavegueram en els
municipis de Perafort i Puigdelfí”.
Junta de Govern - 02/07/2010
37.000,00 €
2010-130/03
2011-1030-942-46200-02
2010026519

Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat i traslladar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 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.

RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Polítiques Actives d’Ocupació
PUNT 3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’INICI DEL PROCEDIMENT
DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL DEL
MOLLÓ PER A LES CAMPANYES DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL
POLÍGON INDUSTRIAL DEL MOLLÓ, ANY 2008.
Fets
En data 10 d’octubre de 2008 el Consorci per a la Promoció del Sòl
Industrial del Molló va sol·licitar formalment la signatura d’un conveni
amb l’Organisme Autònom Desenvolupament Local per a regular la
concessió d’una subvenció per a l’actuació Campanyes de promoció i
difusió del polígon industrial del Molló, amb un pressupost total de
60.188,00 euros.
Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Desenvolupament Local de 29 d’octubre de 2008 es va concedir la
subvenció esmentada al Consorci per un import de 30.000,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2008/5033/711/48905, i es va
aprovar el conveni regulador. En data 2 de juliol de 2009 es va fer el

pagament de la subvenció concedida al beneficiari, prèvia presentació
de la documentació justificativa establerta.
Per tal de donar compliment a la Llei 38/2003 general de subvencions,
la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va iniciar el control
financer de subvencions l’any 2009 dins el control financer anual. Un
dels expedients que va resultar del mostreig de subvencions de
l’exercici 2008 va ser el de l’esmentada subvenció concedida al
Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del Molló.
L’informe de control financer d’11 de juliol de 2013, emès per la
Intervenció General, conclou que la subvenció atorgada al Consorci per
realitzar les Campanyes de promoció i difusió del polígon industrial del
Molló s’ha concedit de forma correcta i adequada en favor del
beneficiari d’acord amb el que estableix la LGS i el seu conveni
regulador i que s’han realitzat les operacions subvencionades.
No obstant això, en el decurs dels treballs de control financer s’ha
detectat una incidència en la quantitat lliurada al beneficiari en relació
amb el total d’ingressos obtinguts per realitzar la seva activitat, ja que
superen el total de despeses de l’activitat subvencionada en
9.693,71 euros segons el compte de resultats de 31 de desembre de
2008 presentat.
En conseqüència, d’acord amb l’article 19.3 de la Llei general de
subvencions, l’article 37.3 de la LGS, la base 23.3 de les Bases
generals de subvencions i la base 39 de les Bases d’execució del
pressupost, el beneficiari ha de reintegrar l’excés obtingut per al
finançament de l’activitat, que en aquest cas es tracta de la totalitat del
benefici obtingut durant l’exercici, per import de 9.693,71 euros, ja que
l’activitat subvencionada és l’única activitat que té el beneficiari.
Per decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona de 9 de maig
de 2012 es va acordar encarregar a la Unitat de Polítiques Actives
d’Ocupació la tramitació dels expedients de reintegrament de
subvencions concedides per l’Organisme Autònom Desenvolupament
Local que resultin dels informes de control financer de la Intervenció.
Els actes administratius i les resolucions que escaigui adoptar en
relació amb els expedients de reintegrament esmentats corresponen,
d’acord amb el vigent règim de delegacions dels òrgans de govern de la
Diputació de Tarragona, a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Conveni regulador de la subvenció

Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2008
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció
concedida i pagada al Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del
Molló per realitzar les Campanyes de promoció i difusió del polígon
industrial del Molló (regulada per conveni), ja que el total d’ingressos
supera el total de despeses de l’activitat subvencionada, per import de
9.693,71 euros més els interessos de demora corresponents des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.
2. Notificar-ho al Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del Molló
i concedir-li un termini de 15 dies perquè al·legui o presenti els
documents que estimi pertinents.
3. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona
perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
-Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de
tràmit no qualificat.

PUNT 4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’INICI DEL PROCEDIMENT
DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER A LA FIRACOOP 2008 (9ª
MOSTRA DE COOPERATIVES, COMERÇ I PRODUCTES DE LES
TERRES DE L’EBRE), ANY 2008.
Fets
Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Desenvolupament Local de 9 de gener de 2008, es va aprovar la
convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
subvencions per part de la Diputació de Tarragona durant l’any 2008,
corresponents a la línia de foment: subvencions per a la realització
d’accions de desenvolupament local, exercici 2008, que es regulava per
les bases específiques aprovades inicialment en la mateixa data i
publicades en el BOP núm. 12, de 15 de gener de 2008.
En data 14 de febrer de 2008 l’Ajuntament de Camarles va presentar la
sol·licitud de subvenció a la convocatòria esmentada per realitzar la
FIRACOOP 2008 (9a Mostra de Cooperatives, Comerç i Productes de
les Terres de l’Ebre) amb un pressupost total de 110.800,00 euros i un
pressupost elegible de 51.850,00 euros.

Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Desenvolupament Local de 3 de juliol de 2008, es va concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Camarles per a la FIRACOOP 2008 per un
import de 8.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2008/5033/551/46200. En data 30 de desembre de 2008 es va fer el
pagament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Camarles,
prèvia presentació de la documentació justificativa establerta.
Per tal de donar compliment a la Llei 38/2003 general de subvencions,
la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va iniciar el control
financer de subvencions l’any 2009 dins el control financer anual. Un
dels expedients que va resultar del mostreig de subvencions de
l’exercici 2008 va ser el de l’esmentada subvenció concedida a
l’Ajuntament de Camarles.
L’informe de control financer d’11 de juliol de 2013, emès per la
Intervenció General, conclou que la subvenció atorgada a l’Ajuntament
de Camarles per realitzar la FIRACOOP 2008 s’ha concedit de forma
correcta i adequada en favor del beneficiari d’acord amb el que
estableix la LGS i les bases de concessió de la subvenció i que s’han
realitzat i finançat les operacions subvencionades. No obstant això, en
el decurs dels treballs de control financer s’ha detectat una incidència
en la quantitat lliurada a l’Ajuntament en funció de les despeses
acreditades en la fase de justificació.
En la sol·licitud de subvenció es va presentar un pressupost total
elegible de 51.850,00 euros, i sobre aquest pressupost es va concedir
una subvenció de 8.000,00 euros. A la fase de justificació a l’òrgan
gestor es van presentar unes despeses de 59.230,68 euros.
D’altra banda, en els treballs de control financer s’han presentat
despeses per import de 55.013,23 euros. No obstant això, un cop
revisada la documentació justificativa presentada pel beneficiari, només
s’ha acceptat l’import de 43.909,13 euros, ja que algunes despeses no
tenien el comprovant bancari de pagament o l’acreditació del pagament
mitjançat el rebut i entrega a compte del proveïdor.
D’acord amb l’article 37.1.c) de la LGS, una de les causes de
reintegrament és «l’incompliment de l’obligació de justificació o la
justificació insuficient». Per tant, la quantitat que correspondria al
beneficiari d’acord amb la normativa vigent seria de 6.774,79 euros.
Com que es van ingressar els 8.000,00 euros de la subvenció, l’informe
de control financer conclou que correspon iniciar el procediment de
reintegrament per import de 1.225,21 euros
Per decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona de 9 de maig
de 2012 es va acordar encarregar a la Unitat de Polítiques Actives
d’Ocupació la tramitació dels expedients de reintegrament de

subvencions concedides per l’Organisme Autònom Desenvolupament
Local que resultin dels informes de control financer de la Intervenció.
Els actes administratius i les resolucions que escaigui adoptar en
relació amb els expedients de reintegrament esmentats corresponen,
d’acord amb el vigent règim de delegacions dels òrgans de govern de la
Diputació de Tarragona, a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases específiques per a la concessió de subvencions durant l’any
2008
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2008
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció
concedida i pagada a l’Ajuntament de Camarles per realitzar la
FIRACOOP 2008 (9a Mostra de Cooperatives, Comerç i Productes de
les Terres de l’Ebre) (convocatòria de concessió de subvencions per a
la realització d’accions de desenvolupament local, exercici 2008), per
justificació insuficient de la totalitat del pressupost de l’activitat
subvencionada, per import de 1.225,21 euros més els interessos de
demora corresponents des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
2. Notificar-ho a l’Ajuntament de Camarles i concedir-li un termini de 15
dies perquè al·legui o presenti els documents que estimi pertinents.
3. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona
perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
-Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de
tràmit no qualificat.

PUNT 5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’INICI DEL PROCEDIMENT
DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CONSORCI PER A ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
DEL SECTOR D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES EL MOLLÓ, ANY 2009.

Fets
En data 26 de març de 2009 el Consorci per a la Promoció del Sòl
Industrial del Molló va sol·licitar formalment la signatura d’un conveni
amb l’Organisme Autònom Desenvolupament Local per a regular la
concessió d’una subvenció per a l’actuació Activitats de comunicació i
promoció del sector d’activitats econòmiques el Molló, amb un
pressupost total de 39.320,00 euros.
Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Desenvolupament Local de 29 de juliol de 2009 es va concedir la
subvenció esmentada al Consorci per un import de 15.000,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2009/5033/711/48905/01, i es
va aprovar el conveni regulador. En data 17 de juny de 2010 es va fer el
pagament (2010/5033/433/48905/02) de la subvenció concedida al
beneficiari, prèvia presentació de la documentació justificativa
establerta.
Per tal de donar compliment a la Llei 38/2003 general de subvencions,
la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va iniciar el control
financer de subvencions l’any 2010 dins el control financer anual. Un
dels expedients que va resultar del mostreig de subvencions de
l’exercici 2009 va ser el de l’esmentada subvenció concedida al
Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del Molló.
L’informe de control financer d’11 de juliol de 2013, emès per la
Intervenció General, conclou que la subvenció atorgada al Consorci per
realitzar les Activitats de comunicació i promoció del sector d’activitats
econòmiques el Molló s’ha concedit de forma correcta i adequada en
favor del beneficiari d’acord amb el que estableix la LGS i el seu
conveni regulador i que s’han realitzat les operacions subvencionades.
No obstant això, en el decurs dels treballs de control financer s’ha
detectat una incidència en la quantitat lliurada al beneficiari en relació
amb el total d’ingressos obtinguts per realitzar la seva activitat, ja que
superen el total de despeses de l’activitat subvencionada en
29.987,44 euros segons el compte de resultats de 31 de desembre de
2009 presentat.
En conseqüència, d’acord amb l’article 19.3 de la Llei general de
subvencions, l’article 37.3 de la LGS, la base 23.3 de les Bases
generals de subvencions i la base 39 de les Bases d’execució del
pressupost, el beneficiari ha de reintegrar l’excés obtingut per al
finançament de l’activitat, que en aquest cas es tracta de la totalitat de
l’import lliurat, per import de 15.000,00 euros, ja que l’activitat
subvencionada és l’única activitat que té el beneficiari.
Per decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona de 9 de maig
de 2012 es va acordar encarregar a la Unitat de Polítiques Actives
d’Ocupació la tramitació dels expedients de reintegrament de

subvencions concedides per l’Organisme Autònom Desenvolupament
Local que resultin dels informes de control financer de la Intervenció.
Els actes administratius i les resolucions que escaigui adoptar en
relació amb els expedients de reintegrament esmentats corresponen,
d’acord amb el vigent règim de delegacions dels òrgans de govern de la
Diputació de Tarragona, a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Conveni regulador de la subvenció
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2009
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Iniciar el procediment de reintegrament de la totalitat de la subvenció
concedida i pagada al Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del
Molló per realitzar les Activitats de comunicació i promoció del sector
d’activitats econòmiques el Molló (regulada per conveni), ja que el total
d’ingressos supera el total de despeses de l’activitat subvencionada,
per import de 15.000,00 euros més els interessos de demora
corresponents des del moment del pagament de la subvenció fins a la
data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
2. Notificar-ho al Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del Molló
i concedir-li un termini de 15 dies perquè al·legui o presenti els
documents que estimi pertinents.
3. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona
perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
-Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de
tràmit no qualificat.

PUNT 6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’INICI DEL PROCEDIMENT
DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT DE VALLS PER AL MERCAT AGROECOLÒGIC I DE
VARIETATS LOCALS, ANY 2009.

Fets
Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Desenvolupament Local de 17 de desembre de 2008, es va aprovar la
convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
subvencions per part de la Diputació de Tarragona durant l’any 2009,
corresponents a la línia de foment: subvencions per a la realització
d’accions de desenvolupament local, exercici 2009, que es regulava per
les bases específiques aprovades inicialment en la mateixa data i
publicades en el BOP núm. 11, de 15 de gener de 2009.
En data 16 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Valls va presentar la
sol·licitud de subvenció a la convocatòria esmentada per realitzar el
Mercat agroecològic i de varietats locals amb un pressupost total de
24.396,20 euros i un pressupost elegible de 18.937,33 euros.
Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Desenvolupament Local de 27 de maig de 2009, es va concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Valls per al Mercat agroecològic i de
varietats locals per un import de 3.787,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2009/5033/551/46200. En data 4 de maig de 2010 es va
fer el pagament de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Valls,
prèvia presentació de la documentació justificativa establerta.
Per tal de donar compliment a la Llei 38/2003 general de subvencions,
la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va iniciar el control
financer de subvencions l’any 2010 dins el control financer anual. Un
dels expedients que va resultar del mostreig de subvencions de
l’exercici 2009 va ser el de l’esmentada subvenció concedida a
l’Ajuntament de Valls.
L’informe de control financer d’11 de juny de 2013, emès per la
Intervenció General, conclou que la subvenció atorgada a l’Ajuntament
de Valls per realitzar el Mercat agroecològic i de varietats locals s’ha
concedit de forma correcta en favor del beneficiari d’acord amb el que
estableix la LGS i les bases de concessió de la subvenció i que s’han
realitzat i finançat les operacions subvencionades. No obstant això, en
el decurs dels treballs de control financer s’ha detectat una incidència
en la quantitat lliurada a l’Ajuntament en funció de les despeses
acreditades en la fase de justificació.
En la sol·licitud de subvenció es va presentar un pressupost total
elegible de 18.937,33 euros, i sobre aquest pressupost es va concedir
una subvenció de 3.787,00 euros. En el decurs dels treballs de control
financer es van acreditar unes despeses de 20.215,71 euros, les
mateixes que es van presentar en la fase de justificació. No obstant
això, n’hi ha que no són subvencionables, en concret, les factures de
realització de tallers per import de 1.288,29 euros i les despeses
salarials per import de 3.383,42 euros.

Com a resultat d’això, l’import total justificat pel beneficiari passa a ser
de 15.544,00 euros. Per tant, d’acord amb la base 23.4 de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i amb la LGS,
s’hauria d’haver fet una reducció sobre l’import concedit i s’hauria
d’haver lliurat l’import proporcional a la part justificada, de manera que
l’import que correspondria al beneficiari seria de 3.108,42 euros en lloc
de 3.787,00 euros.
Així doncs, com que es van ingressar els 3.787,00 euros de la
subvenció, correspon iniciar el procediment de reintegrament per import
de 678,58 euros. Aquesta quantitat no coincideix, per tant, amb l’import
erroni de 587,34 euros que l’informe de control financer proposa per
reintegrar, ja que parteix per error de l’import de 18.397,33 euros del
pressupost elegible en lloc dels 18.937,33 euros.
Per decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona de 9 de maig
de 2012 es va acordar encarregar a la Unitat de Polítiques Actives
d’Ocupació la tramitació dels expedients de reintegrament de
subvencions concedides per l’Organisme Autònom Desenvolupament
Local que resultin dels informes de control financer de la Intervenció.
Els actes administratius i les resolucions que escaigui adoptar en
relació amb els expedients de reintegrament esmentats corresponen,
d’acord amb el vigent règim de delegacions dels òrgans de govern de la
Diputació de Tarragona, a la Junta de Govern.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases específiques per a la concessió de subvencions durant l’any
2009
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2009
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció
concedida i pagada a l’Ajuntament de Valls per realitzar Mercat
agroecològic i de varietats locals (convocatòria de concessió de
subvencions per a la realització d’accions de desenvolupament local,
exercici 2009), per justificació insuficient de la totalitat del pressupost de
l’activitat subvencionada, per import de 678,58 euros més els interessos
de demora corresponents des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.

2. Notificar-ho a l’Ajuntament de Valls i concedir-li un termini de 15 dies
perquè al·legui o presenti els documents que estimi pertinents.
3. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona
perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
-Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT HARDWARE I
SOFTWARE DE CHECKPOINT/NOKIA DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 28 de juny de 2013 l’Àrea de Coneixement i Qualitat, ha
proposat la contractació del servei de suport hardware i software de
checkpoint/nokia de la Diputació de Tarragona.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el cap de
secció de Comunicacions ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactats per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions han de regir el contracte de servei de
suport hardware i software de checkpoint/nokia de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 37.190,08 euros
(IVA exclòs).
3. En data 3 de setembre de 2013, la Secretaria General ha emès
informe favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de
clàusules administratives particulars.
4. En data 5 de setembre de 2013, 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 9020/920/21600.

FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia aquesta contractació s’ha de tramitar mitjançant
procediment obert no harmonitzat, en aplicació dels articles 157 a 161

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL
3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
2. La competència per aprovar els plecs i l’expedient de contractació,
d’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada
en la Junta de Govern (decret núm. 1-2011-1583, de 25 de juliol de
2011).
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, del servei de suport
hardware i software de checkpoint/nokia de la Diputació de Tarragona,
amb un pressupost base de licitació de 37.190,08 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.
Tercer. Aprovar la despesa de 45.000,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació
9020/920/21600 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, 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 de
Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució
al Perfil de contractant.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d'1 mes a comptar des del dia següent al de la
publicació de la resolució al Perfil de contractant, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat.

PUNT 8.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT
TÈCNIC 24 HORES AL DIA PER A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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 obert no

harmonitzat del servei de suport tècnic 24 hores al dia per a la Diputació
de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 50.400,00 euros
(IVA exclòs).
Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert,
la Mesa de Contractació, en data 12 de juliol de 2013, després
d’examinar acuradament la documentació administrativa (sobre A) dels
tres licitadors presentats, va acordar acceptar a tots els licitadors
presentats, que són els següents: OSIATIS, SA, NEXTRET, SL i CAST
INFO, SA.

2.

3. A continuació en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura dels sobres B (documentació tècnica de les referències
tècniques per a ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en
base a judicis de valor) de les tres proposicions acceptades.
4. En data 31 de juliol de 2013, la Mesa de contractació, es va reunir
per fer públic el resultat de la valoració del sobre B (documentació
tècnica de les referències tècniques per a ponderació dels criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor ( criteri 1.1 – fins a 6
punts), efectuat pel responsable de sistemes de l’Àrea de Coneixement
i Qualitat, en data 26 de juliol de 2013, en què motiva la puntuació
obtinguda pels licitadors. La Mesa assumeix l’esmentat informe que té
el resultat següent:

Núm.
Ordre

LICITADOR

Puntuació sobre B

1
2

OSIATIS, SA
NEXTRET, SL

6
6

3

CAST INFO, SA

6

5. Una vegada feta pública la valoració anterior, la Mesa de
contractació, va procedir, en acte públic, a l’obertura del sobre C
(Proposició econòmica i documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica). En aquesta fase de l’adjudicació, d’acord amb el que
preveu el plec de clàusules administratives particulars, es valoren
l’oferta econòmica, l’equip humà i les millores ofertades. El resultat de
l’obertura, pel que fa a l’oferta econòmica és el següent:
Núm.
Licitador
Ordre
1
2
3

OSIATIS, SA
NEXTRET, SL
CAST INFO, SA

Proposició econòmica
(IVA exclòs)
40.320,00 euros
41.580,00 euros
40.320,00 euros

6. En data 21 d’agost de 2013, la Mesa de contractació estudia els
informes de valoració emesos pel responsable de sistemes de l’Àrea de
Coneixement i Qualitat de data 5 d’agost de 2013, sobre les pliques
acceptades a la licitació. El desglossament de la valoració del sobre C
és la següent:
Millores
Núm.
Licitador
Ordre
1

OSIATIS, SA

2

NEXTRET, SL
CAST INFO,
SA

3

Equip
humà
dedicat al
projecte
6

Prestacion Oferta
s superiors econòmica
a les
exigides
8
8

Total
sobre C

6

8

7

22
21

7

8

8

23

7. En base als esmentats informes la Mesa de contractació va
acordar proposar a la Junta de Govern, adjudicar el contracte servei de
suport tècnic 24 hores al dia per a la Diputació de Tarragona a
l’empresa CAST INFO, SA (plica 3), per un import de 40.320,00 € (IVA
exclòs) per resultar ser l’oferta més avantatjosa (29 punts), segons el
quadre següent:
Núm.
Ordre

LICITADOR

Puntuació
sobre B

Puntuació
sobre C

Puntuació
total

3
1
2

CAST INFO, SA
OSIATIS, SA
NEXTRET, SL

6
6
6

23
22
21

29
28
27

8. En compliment de l’article 151.2 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en data de registre 21 d’agost de 2013,
amb núm. de sortida 2-2013-012721-1, es va requerir a l’empresa
CAST INFO, SA, 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 2.016,00 euros i
altra documentació necessària.
9. En data 3 de setembre de 2013, l’empresa CAST INFO, SA ha
aportat la documentació requerida així com la justificació d’haver
constituït la garantia definitiva per un import de 2.016,00 € segons carta
de pagament núm. 2013000123 .
10. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia de
l’expedient de modificació del contracte emès per la Intervenció general
en data 6 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 el
resultat de la valoració de les ofertes presentades, feta pel responsable
de sistemes de l’Àrea de Coneixement i Qualitat en data 5 d’agost 2013
i la proposta de la Mesa de Contractació de data 21 d’agost de 2013.
Segon. Adjudicar el servei de suport tècnic 24 hores al dia per a la
Diputació de Tarragona, a l’empresa CAST INFO, SA amb NIF
A60367570, per l’import de QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (48.787,20 €) IVA
inclòs, amb desglossament següent:
Preu sense IVA:
40.320,00 €
Import 21 %:
8.467,20 €
Preu del contracte: 48.787,20 €
Tercer. L’import d’aquest contracte s’abonarà amb càrrec a l’aplicació
2013-9020-920-21600 del pressupost d’aquesta Diputació.
Quart. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació,
d’acord amb el que preveu la clàusula 14a.6) del Plec de clàusules
administratives particulars.
Cinquè. Notificar-ho als licitadors presentats i a l’ empresa adjudicatària
que haurà d’acudir a la signatura del document en el termini dels 15
dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de l’adjudicació.
En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s’estarà al que
disposa l’article 156 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic.
Sisè. Comunicar-ho a l’Àrea de Coneixement i Qualitat i a l’Àrea
d’Intervenció General.
Règim de Recursos:
-

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

-

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

INTERVENCIÓ
PUNT 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’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 135.337,95 € ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Gabinet Presidència i Planificació
Núm. 01770
Núm. 01771

22.784,31 €
19.249,89 €
3.534,42 €

Secretaria-Intervenció-Tresoreria
Núm. 01775
Núm. 01801
Núm. 01803

11.800,30 €
6.685,10 €
4.009,77 €
1.105,43 €

RH i PAO
Núm. 01767
Núm. 01798

2.667,68 €
1.002,20 €
1.665,48 €

SAM
Núm. 01768
Núm. 01776

3.412,28 €
58,08 €
3.354,20 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01782
Núm. 01785
Núm. 01787
Núm. 01797
Núm. 01799

30.925,79 €
9.384,70 €
7.880,73 €
7.509,26 €
5.871,59 €
279,51 €

SAC
Núm. 01773
Núm. 01774
Núm. 01783
Núm. 01790
Núm. 01791
Núm. 01793
Núm. 01796
Núm. 01806

17.824,54 €
5.032,32 €
1.867,12 €
568,83 €
1.136,82 €
599,99 €
1.273,98 €
5.155,08 €
2.190,40 €

SAT
Núm. 01022
Núm. 01786
Núm. 01792

45.923,05 €
644,66 €
45.076,51 €
201,88 €

2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la

Tresoreria s'abonin els imports corresponents.
PUNT 10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DIVERSES APORTACIONS I SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vista la proposta de resolució del departament de Secretaria, respecte
la documentació presentada per l'entitat que es relaciona a continuació,
per justificar la subvenció concedida en el convenis aprovat per l'acord
que així mateix s'indica, que compleix els extrems assenyalats a les
bases d'execució del pressupost:
1. Aportació Consorci del Teatre Fortuny 2013
Quantitat concedida: 250.000 euros
Acord Junta Govern: 07/06/2013
Quantitat lliurada: 125.000 euros (1r i 2n trimestres 2013)
Objecte: aportació de Diputació com a membre del Consorci

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de l'entitat, amb la quantitat
que s'indica, a càrrec de la partida així mateix assenyalada:
1. Consorci del Teatre Fortuny

Quantitat a lliurar: 62.500 euros (3r trimestre) Partida: 6011 334 46700
01
Segon.- Aquest assentament anirà a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons la relació comptable a l'aprovació que s'adjunta a
l'expedient.
Secretaria......................................................
Núm. 1777 .....................................................

62.500,00 euros
62.500,00 euros

Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en dites relacions.
PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI
ÚNIC AMB ELS
CONSELLS COMARCALS.
1. Vista la proposta de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM, respecte el lliurament a diversos
consells comarcals del segon pagament de la dotació 2013
corresponent al programa d'assistència i gestió de serveis, dins el
conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimizar la prestació dels
serveis municipals aprovat pel Ple de la Corporació de 26/04/2013.
2. De conformitat amb la clàusula onzena del conveni, la Junta de
Govern de 19/07/2013 va aprovar el lliurament del primer pagament de
la dotació econòmica del Programa d'assistència i gestió de serveis a
tots els consells comarcals després de la signatura del conveni i un cop
rebudes les corresponents sol·licituds de pagament de cada consell
3. D’acord la clàusula onzena del conveni, el segon pagament de l’any
2013 de la dotació econòmica del Programa d’assistència i gestió de
serveis, es fa després de la presentació per part del consells comarcals
del Pla anual d'assistència i cooperació local. Han presentat els
corresponents Plans s'assistència i cooperació local els consells
comarcals que es relacionen a la part resolutiva.
4. La distribució econòmica del Programa d’assistència i gestió de
serveis per a l’anualitat 2013 aprovada a l’annex 2 del conveni, és la
següent:

Consell
Comarcal

Alt Camp

Inversions

Assistència i

2013

supramunicipals

gestió de serveis

Total

87.870,00

351.481,00

439.351,00

Baix Camp

150.924,00

603.698,00

754.622,00

Baix Ebre

95.805,00

383.218,00

479.023,00

Baix Penedès

84.745,00

338.982,00

423.727,00

Conca Barberà

80.534,00

322.135,00

402.669,00

Montsià

83.025,00

332.102,00

415.127,00

Priorat

73.847,00

295.387,00

369.234,00

Ribera Ebre

81.954,00

327.814,00

409.768,00

Tarragonès

164.583,00

658.333,00

822.916,00

Terra Alta

72.080,00

288.320,00

360.400,00

TOTALS

975.367,00

3.901.470,00

4.876.837,00

20,00

80,00

100,00

%

S'ACORDA:
Primer.- Lliurar als beneficiaris que s’indiquen a continuació, l’aportació
que es detalla que correspon al segon pagament de la dotació
econòmica del Programa d’assistència i gestió de serveis de l’any 2013:

Beneficiari:
Concepte:
Import dotació:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:

Consell Comarcal de l'Alt Camp
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
351.481,00 euros
117.160,33 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026512

Beneficiari:
Concepte:
Import dotació:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:

Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
322.135,00 euros
107.378,33 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026507

Beneficiari:
Concepte:
Import dotació:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
327.814,00 euros
109.271,33 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01

Núm. operació:

2013026508

Beneficiari:
Concepte:
Import dotació:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:

Consell Comarcal de la Terra Alta
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
288.320,00 euros
96.106,66 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026506

Beneficiari:
Concepte:
Import dotació:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:

Consell Comarcal del Baix Ebre
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
383.218,00 euros
127.739,33 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026511

Beneficiari:
Concepte:
Import doació:
Import a lliurar:
Projecte:
Partida:
Núm. operació:

Consell Comarcal del Tarragonès
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
658.333,00 euros
219.444,33 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026510

TOTAL:

777.100,31 euros

Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons la relació comptable a l'aprovació número 1795 que
s'adjunta a l'expedient.
Tercer- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en la relació indicada.

PUNT 12.- 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,
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 89.170,50 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència Municipal ................................ 82.939,78 euros

Núm. 1818 ................................................................... 20.399,91 euros
Núm. 1819 ................................................................... 19.442,46 euros
Núm. 1820 ................................................................... 43.097,41 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà .................................. 6.230,72 euros
Núm. 1814 ..................................................................... 6.230,72 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 en dites relacions.

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

