Secretaria general

A la ciutat de Tarragona, a 19 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. Joan Josep Malràs Pascual
Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere

Excusen la seva assistència el Molt. Il.ltre. Sr. Albert Vallvé Navarro,
l’Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra i l’Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella.

Actua de Secretària la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de
la Diputació.
Assisteix també la Sra. Sandra Andreu Febas, Cap de Secció de
Control Intern, per absència del 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 12 DE JULIOL DE 2013

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 12 de juliol de
2013.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI-SAM
Medi Ambient, Salut Pública i Territori
PUNT 2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA PER A
LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA
SALUT PÚBLICA, CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE SOLIVELLA.
CONVOCATÒRIA 2011.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 28 de gener de 2011, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de promoció de la salut pública per l’exercici
2011 i publicada al BOPT, núm. 25 de data 1 de febrer de 2011.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 1 de juliol de 2011, la Diputació
de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Solivella una subvenció de
8.144,31 € amb càrrec a la partida 2011/1200/313/76206/02, per
actuacions del programa de promoció de la salut pública: itineraris
saludables.
3.- Per acord de la Junta de Govern, de 14 de desembre de 2013, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Solivella una
pròrroga fins el 30 de juny de 2013.
4.- En data 25 de juny de 2013, (RE 1/2013/021438-2 de data
26/06/2013), l’Ajuntament de Solivella sol·licita una pròrroga per a la
justificació de l’actuació, ja que preveu que a 30 de juny de 2013 no
podrà justificar.
FONAMENTS DE DRET
1.- La concessió de pròrroga es preveu a la base novena de la present
línia de subvenció i a l’article 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol.
L’esmentat article determina que l’ampliació del termini per a la
justificació no excedirà de la meitat del termini concedit i sempre que no
es perjudiquin interessos de tercers. Per tot això es considera ajustat a
les bases i a la normativa de subvencions esmentada la concessió
d’una pròrroga fins el 30 de setembre de 2013.
2.- Les condicions i procediment per a la concessió de l’ampliació són
els establerts a l’art. 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu comú.

Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Solivella una pròrroga fins el 30 de
setembre de 2013, per a la justificació de la subvenció per a la
promoció de la salut pública, concedida per acord de la Junta de
Govern de 1 de juliol de 2011, amb un import de subvenció concedida
de 8.144,31 € amb càrrec a la partida 2011/1200/313/76206/02.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Solivella i traslladar-lo
a la Intervenció General de la Diputació.

PUNT 3.- PROPOSTA DE LLIURAMENT SUBVENCIONS, AMB
REDUCCIÓ, PER ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA. CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions del
programa de protecció de la salut pública, va ser aprovada per la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de gener de 2012 i
publicada al BOP núm.49 de 28 de febrer de 2012.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels
imports que també es consignen:
Beneficiari:
Ajuntament de l'Argentera
Municipi:
L'Argentera
Concepte:
Protecció Salut Pública. Aigua. Aigua
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
8.686,00 euros
Import concedit:
6.582,81 euros
Beneficiari:
Ajuntament de l'Argentera
Municipi:
L'Argentera
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
2.267,17 euros
Import concedit:
1.772,26 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Perafort
Municipi:
Perafort
Concepte:
Protecció Salut Pública. Aigua. Aigua
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
2.728,16 euros
Import concedit:
2.020,38 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Concessió:

Ajuntament de Perafort
Perafort
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Junta de Govern - 29/06/2012

Pressupost elegible:
5.367,81 euros
Import concedit:
3.975,22 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Perafort
Municipi:
Perafort
Concepte:
Protecció Salut Pública. Piscines. Piscines
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
18.354,90 euros
Import concedit:
6.582,81 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte:
Protecció Salut Pública. Aigua. Aigua
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
8.000,00 euros
Import concedit:
6.253,67 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
850,00 euros
Import concedit:
664,45 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte:
Protecció Salut Pública. Piscines. Piscines
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
7.350,00 euros
Import concedit:
5.745,56 euros

TOTAL:

31.526,03 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de les subvencions.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents
del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats

així com el compliment de la finalitat que va determinar la seva
concessió.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar les justificacions presentades dels ajuntaments que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2012 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de l'Argentera
Municipi:
L'Argentera
Concepte:
Protecció Salut Pública. Aigua. Aigua
Pressupost elegible:
8.686,00 euros
Import concedit:
6.582,81 euros
Despesa justificada: 8.686,00 euros
Percentatge concedit:
75,79 %
Import a lliurar:
6.582,81 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029018
Beneficiari:
Ajuntament de l'Argentera
Municipi:
L'Argentera
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Pressupost elegible:
2.267,17 euros
Import concedit:
1.772,26 euros
Despesa justificada: 2.222,72 euros
Percentatge concedit:
78,17 %
Import a lliurar:
1.737,50 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029182
Beneficiari:
Ajuntament de Perafort
Municipi:
Perafort
Concepte:
Protecció Salut Pública. Aigua. Aigua
Pressupost elegible:
2.728,16 euros
Import concedit:
2.020,38 euros
Despesa justificada: 2.683,27 euros
Percentatge concedit:
74,06 %
Import a lliurar:
1.987,23 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029055
Beneficiari:
Ajuntament de Perafort
Municipi:
Perafort
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Pressupost elegible:
5.367,81 euros
Import concedit:
3.975,22 euros

Despesa justificada: 3.559,88 euros
Percentatge concedit:
74,06 %
Import a lliurar:
2.636,45 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029210

Beneficiari:
Ajuntament de Perafort
Municipi:
Perafort
Concepte:
Protecció Salut Pública. Piscines. Piscines
Pressupost elegible:
18.354,90 euros
Import concedit:
6.582,81 euros
Despesa justificada: 37.500,00 euros
Percentatge concedit:
35,86 %
Import a lliurar:
6.582,81 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012028891
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte:
Protecció Salut Pública. Aigua. Aigua
Pressupost elegible:
8.000,00 euros
Import concedit:
6.253,67 euros
Despesa justificada: 8.963,28 euros
Percentatge concedit:
78,17 %
Import a lliurar:
6.253,67 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029078
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte:
Protecció Salut Pública. Peridomèstics. Peridomèstics
Pressupost elegible:
850,00 euros
Import concedit:
664,45 euros
Despesa justificada: 0,0 euros
Percentatge concedit:
78,17 %
Import a lliurar:
0,0 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02
Núm. operació:
2012029234
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte:
Protecció Salut Pública. Piscines. Piscines
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
7.350,00 euros
Import concedit:
5.745,56 euros
Despesa justificada: 8.486,12 euros
Percentatge concedit:
78,17 %
Import a lliurar:
5.745,56 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46211-02

Núm. operació:

2012028920

Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 4.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE SUBVENCIONS, AMB
REDUCCIÓ, PEL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL
FUNCIONAMENT,
CONSERVACIÓ
I
MANTENIMENT
DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels
consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de data 27 de gener de 2012 i publicada al
BOP núm.49 de 28 de febrer de 2012.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Municipi:
Godall
Concepte:
Consultoris Mèdics Municipals. Consultoris
Concessió:
Junta de Govern - 27/07/2012
Pressupost elegible:
7.337,62 euros
Import concedit: 4.500,00 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que l’import justificat és inferior a les
actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida
s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que
va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas

s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i
següents del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les
activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la
seva concessió.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2012 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Municipi:
Godall
Concepte:
Consultoris Mèdics Municipals. Consultoris
Pressupost elegible:
7.337,62 euros
Import concedit: 4.500,00 euros
Despesa justificada: 6.244,05 euros
Percentatge concedit: 61,33 %
Import a lliurar:
3.829,48 euros
Projecte:
2012-121/05
Partida:
2013-1200-313-46212-02
Núm. operació:
2012034556

Règim de recursos:
-

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

PUNT 5.- PROPOSTA DE LLIURAMENT SUBVENCIONS, AMB
REDUCCIÓ, PER ACTUACIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE
LA SALUT PÚBLICA. CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions
destinades a la promoció de la salut pública, va ser aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de gener de
2012 i publicada al BOP núm.49 de 28 de febrer de 2012.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels
imports que també es consignen:
Beneficiari:
Ajuntament de Capçanes
Municipi:
Capçanes
Concepte:
Promoció Salut Pública. Promoció: Educació
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
779,60 euros
Import concedit: 518,43 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Municipi:
Porrera
Concepte:
Promoció Salut Pública. Promoció: Parcs
Concessió:
Junta de Govern - 29/06/2012
Pressupost elegible:
9.050,85 euros
Import concedit: 6.018,82 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que els imports justificats són inferiors
a les actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida
s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que
va servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas
s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i
següents del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les
activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la
seva concessió.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2012 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per

actuacions destinades a la promoció de la salut pública.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Capçanes
Municipi:
Capçanes
Concepte:
Promoció Salut Pública. Promoció: Educació
Pressupost elegible:
779,60 euros
Import concedit:
518,43 euros
Despesa justificada: 682,00 euros
Percentatge concedit:
66,50 %
Import a lliurar:
453,53 euros
Projecte:
2012-121/06
Partida:
2013-1200-313-76206-02
Núm. operació:
2012028673
Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Municipi:
Porrera
Concepte:
Promoció Salut Pública. Promoció: Parcs
Pressupost elegible:
9.050,85 euros
Import concedit:
6.018,82 euros
Despesa justificada: 9.050,24 euros
Percentatge concedit:
66,50 %
Import a lliurar:
6.018,82 euros
Projecte:
2012-121/06
Partida:
2013-1200-313-76206-02
Núm. operació:
2012028719

Règim de recursos:
-

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

PUNT 6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE
L’AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE QUERALT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PER A LA GESTIÓ ÒPTIMA DE L’AIGUA.
CONVOCATÒRIA 2010.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 8 de gener de 2010, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
a la gestió òptima de l’aigua.

2.- Per acord de la Junta de Govern, de 25 de juny de 2010, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Rocafort de
Queralt una subvenció de 7.360,62 € amb càrrec a la partida
2010/1200/313/76205/02 i núm. d’operació 2010001206, per a la gestió
òptima de l’aigua.
3.- Mitjançant escrit, de data 18 de juny de 2013, (RE 1/2013/021604-1,
de 27 de juny de 2013), l’Ajuntament de Rocafort de Queralt comunica
la renúncia a la subvenció atorgada davant la impossibilitat de realitzar
l’actuació.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC, el procediment finalitza entre d’altres
circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la
sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per l’ordenament jurídic.
2.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions
imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de
les condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la
possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari.
3.- En el present cas, l’Ajuntament de Rocafort de Queralt renúncia a la
subvenció concedida i no existeix impediment, a la normativa
reguladora de les subvencions públiques ni a les bases específiques
reguladores de les subvencions per a la gestió òptima de l’aigua.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per a la gestió òptima de
l’aigua, per import de 7.360,62 €. concedida a l’Ajuntament de Rocafort
de Queralt, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de 25 de juny de 2010.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Rocafort de Queralt amb càrrec a la partida 2010/1200/31376205/02 i
núm. d’operació 2010001206 corresponent al concepte i import abans
esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Rocafort de Queralt i
traslladar-lo a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

PUNT 7.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE JUNY DE
2013 RELATIU A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A
ENTITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS
DOMÈSTICS. CONVOCATÒRIA 2013.
La Junta de Govern de la Diputació de data 28 de juny de 2013 va
resoldre la convocatòria de subvencions per a entitats de protecció i
defensa dels animals domèstics, any 2013.
En el punt tercer de l’exposició de fets i en el punt primer de la
concessió, figura com import total concedit 129.953,40 €, en lloc de
129.997,62 €.
Per tot això, cal rectificar els punts i fer constar que l’import tota
concedit és 129.997,62 €.
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de
Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, les Administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Rectificar l’error en l’import de l’acord de la Junta de Govern de
data 28 de juny de 2013 per a la concessió de subvencions per a
entitats de protecció i defensa dels animals domèstics, fent constar que
l’import total concedit és de 129.997,62 €.
Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
-

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

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

PUNT 8.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA
VILELLA ALTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER EXECUTAR I
JUSTIFICAR L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
MITJANÇANT LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EXCEPCIONAL 2012 (2a.
SELECCIÓ)
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
L’Ajuntament de Vilella Alta en data 01/07/2013 sol·licita una
ampliació del termini per a executar i justificar l’actuació: “Instal·lació
unitat tractament d'aigua per adaptació amb RD140/2003” 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 abans
del dia 28 de juny de 2013 perquè falta col·locar material que la
empresa subministradora no els ha lliurat.
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.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Concedir a l’ajuntament Vilella Alta l’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 aquest acord a l’interessat i comunicar-ho 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 A L’AJUNTAMENT DE
GRATALLOPS D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER EXECUTAR I
JUSTIFICAR L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
MITJANÇANT LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EXCEPCIONAL 2012 (2a.
SELECCIÓ)

EXPOSICIÓ DE FETS
L’Ajuntament de Gratallops en data 20/06/2013 sol·licita una ampliació
del termini per a executar i justificar l’actuació: “Assessorament jurídic”
inclosa a la convocatòria de subvenció de caràcter excepcional 2012 2a
selecció, i al·lega que encara està obert el procediment contenciós
administratiu i no tenen constància de quan finalitzarà.
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.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Concedir a l’ajuntament Gratallops l’ampliació del termini per
executar l’actuació fins el 28/09/2013 i per justificar l’actuació fins
28/12/2013. La justificació de la actuació subvencionable depèn
totalment de la resolució del Jutjat Contenciós Administratiu.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 10.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE SALOMÓ I LLIURAMENT
PARCIAL DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2012,
DESPESA CORRENT.
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
superior al presentat inicialment, però d’acord amb les partides
sol·licitades del programa de despeses corrents no justifica la partida

20.Arrendaments i canons d’import 1000 €, per tant l’import a lliurar s’ha
de reduir en aquesta quantia.
3. L’Ajuntament de Salomó no ha formulat al·legacions en el termini
indicat al requeriment de data 14/06/2013 (RS 2-2013-009455-1).
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.
La base 11 de les reguladores del PAM determina que una vegada
concedida la subvenció, únicament de manera excepcional es pot
sol·licitar un canvi de destinació per atendre les situacions d’emergència
definides per la legislació contractual dins del mateix programa de
despeses corrents i d’inversions.
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 per l’ ajuntament que
s’indica a l’apartat següent, que correspon a PAM 2012 programa de
despeses corrents.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla en cada
cas, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent:
Beneficiari:
Ajuntament de Salomó
Municipi:
Salomó
Concepte:
PAM 2012-Despeses Corrents
Concessió:
Junta de Govern - 28/09/2012
Pressupost elegible:
50.866,90 euros
Import concedit:
50.866,90 euros
Despesa justificada: 60.953,48 euros
Percentatge concedit:
100,00 %
Partida no justificada: 1.000,00 euros
Import a lliurar:
49.866,90euros

Projecte:
Partida:
Núm. operació:

TOTAL:

2012-110/03
2013-1010-942-46200-02
2012038653

49.866,90 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 que és de 1000 euros.
Cinquè. Notificar aquest acord al/s beneficiari/s i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 11.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE
MONTSANT I LLIURAMENT PARCIAL DE L’IMPORT DE LA RESTA
DE SUBVENCIÓ DEL PAM 2012- INVERSIÓ.
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
inferior al presentat inicialment, d’acord amb les certificacions tècniques
presentades.
3. L’Ajuntament de Cornudella de Montsant no ha formulat al·legacions
en el termini indicat al requeriment de data 11/06/2013 (RS 2-2013009313-1).

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 del ajuntament que s’indica
a l’apartat següent, que correspon a PAM 2012 programa d’inversió.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla en cada
cas, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent:
Beneficiari:
Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi:
Cornudella de Montsant
Concepte:
PAM 2012-Inversions_A.1ª”Reconstrucció d’un col·lector
al C/Comte de Rius de Cornudella de Montsant.Cert.1ª i única”
Concessió:
Junta de Govern - 28/09/2012
Pressupost elegible:
26.429,13 euros
Import concedit:
25.107,67 euros
Despesa justificada: 21.520,75 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Bestreta lliurada:
12.553,84 euros
Import a lliurar:
7.890,87 euros
Projecte:
2012-110/03
Partida:
2013-1010-942-76212-02
Núm. operació:
2012038443

TOTAL:

7.890,87 euros

Tercer. Comunicar al beneficiaris 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.
Cinquè. Notificar aquest acord al/s beneficiari/s i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 12.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE MARÇÀ I LLIURAMENT
PARCIAL DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DE
XARXES LOCALS DE GAS, ANY 2006.
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 de Marçà ha enviat la 10a i última certificació com a
resposta al requeriment de pèrdua parcial del dret de cobrament de
data 06/02/2013 (RS 2-2013-002840-1).
4. La documentació justificativa presentada ha estat revisada pels
serveis tècnics i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa.
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 Xarxes Locals de Gas- any 2006.
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:

Ajuntament de Marçà
Marcà
Cert. 10a i última: Subvenció per Xarxes Locals de Gas
2006
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
160.931,15 euros
Import concedit:
96.558,69 euros
Despesa justificada:
8.701,50 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import a lliurar:
5.220,90 euros
Projecte:
200613003
Partida:
2013-1010-459-76200-02
Núm. operació:
2006023803

TOTAL:

5.220,90 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 total, que correspon a 30.300,28 €.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:

-

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

CONEIXEMENT I QUALITAT
13. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 13.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LES
ESCOLES SELECCIONADES PER PARTICIPAR EN LA 3a. EDICIÓ
DE LA TINETESCOLA.
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de la Junta de Govern de data 17 de maig de 2013, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Coneixement i
Qualitat en data del 10 de maig de 2013, es va aprovar la Convocatòria
de la 3a edició de la TINETescola i les Normes Reguladores que
contenen tots els elements definidors del procés de selecció.
La convocatòria i el text íntegre de les Normes Reguladores es van
publicar al BOP núm. 123, del dimarts 28 de maig de 2013 .
La TINET escola té per objectiu donar la formació bàsica per saber
utilitzar Internet i optimitzar els recursos, és una activitat adreçada a
escoles de la demarcació de Tarragona que pertanyen a municipis de
menys de 6.000 habitants.
El dia 12 de juny de 2013 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds de participació en la convocatòria. S’han rebut les sol·licituds
següents:

1
2
3

Centre
Escola Maria Garcia Cabanes
Escola l'Agulla

INS Berenguer d'Entença
4 INS Joan Amigó
5 Escola 1 d'Abril
6 Escola Mediterrani
7 Escola Alfara de Carles
8 Escola Sant Miquel
9 Escola Ull de Vent
10 CEIP Josep M. Soler

Municipi
L'Aldea
El Catllar
Vandellós i l'Hospitalet de
l'Infant
Espluga de Francolí
La Palma d'Ebre
L'Ampolla
Alfara de Carles
Aiguamúrcia
La Bisbal del Penedès
Montbrió del Camp

Activitats
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2

11 Escola l'Ametller
12 Escola Rosa Gisbert

La Pobla de Massaluca
Masdenverge

1
1
17

Posteriorment a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds en la 3a convocatòria de la TINETescola, es van rebre les
sol·licituds següents:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Centre
Escola l'Estel
Escola Josep Nin
Escola Mestral
Institut Terra Alta
Col·legi St. Rafael
Escola les Cometes
Escola Manel de Castellví
Escola de La Riba
Escola Salvadro Ninot
Escola les Codinetes
Escola Enric Grau Fotseré
Escola Mare de Déu del Lledó
Escola Rocabruna

Municipi
Bonastre
Salomó
Vandellós i Hospitalet
Gandesa
La Selva del Camp
Llorenç del Penedès
Vilabella
La Riba
Sarral
La Nou de Gaià
Flix
La Pobla de Mafumet
Picamoixons

Activitats
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
19

S'ha comprovat que la documentació presentada pels interessats,
compleix els requisits establerts a les Normes Reguladores de la 3a
Convocatòria de la TINETescola.
En data 8 de juliol, l’òrgan col·legiat ha emès l’informe d’avaluació de
les sol·licituds presentades.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de les escoles que participaran en l’activitat
de la 3a TINETescola, que s’indica a continuació:

1
2
3
4
5
6
7

Centre
Escola Maria Garcia Cabanes
Escola l'Agulla
INS Berenguer d'Entença
INS Joan Amigó
Escola 1 d'Abril
Escola Mediterrani
Escola Alfara de Carles

Municipi
L'Aldea
El Catllar
Vandellós i l'Hospitalet de
l'Infant
Espluga de Francolí
La Palma d'Ebre
L'Ampolla
Alfara de Carles

Activitats
1
1
3
2
1
1
1

8
9
10
11
12

Escola Sant Miquel
Escola Ull de Vent
CEIP Josep M. Soler
Escola l'Ametller
Escola Rosa Gisbert

Aiguamúrcia
La Bisbal del Penedès
Montbrió del Camp
La Pobla de Massaluca
Masdenverge

1
2
2
1
1
17

Segon.- No admetre a tràmit les sol·licituds de les escoles que
s’indiquen a continuació, donat que s’han presentat fora del termini
establert:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Centre
Escola l'Estel
Escola Josep Nin
Escola Mestral
Institut Terra Alta
Col·legi St. Rafael
Escola les Cometes
Escola Manel de Castellví
Escola de La Riba
Escola Salvadro Ninot
Escola les Codinetes
Escola Enric Grau Fotseré
Escola Mare de Déu del Lledó
Escola Rocabruna

Municipi
Bonastre
Salomó
Vandellós i Hospitalet de
l’Infant
Gandesa
La Selva del Camp
Llorenç del Penedès
Vilabella
La Riba
Sarral
La Nou de Gaià
Flix
La Pobla de Mafumet
Picamoixons

Activitats
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
19

Tercer.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, fent avinent als beneficiaris que poden, en el termini màxim
d’un mes des de la data de publicació de la resolució, renunciar a
participar en l’activitat.
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 mateix òrgan que l’ha dictat.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC

14. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 14.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE
SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I
PERSONES INSCRITS EN L’e-CATÀLEG ANY 2013
FETS
S’han rebut diverses peticions presentades pels ajuntaments de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, on
demanen la concessió i pagament de subvencions, per a la contractació
d’activitats inscrites en el catàleg vigent, d’acord amb els percentatges
que, segons trams d’habitants de cada municipi, s’estableixen a les
Bases per a la contractació de les activitats incloses en el Catàleg per a
Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-cataleg) publicades en el
BOPT núm. 57 del 8 de març de 2013 i que són els següents:
Municipis de menys de 500 habitants ........
Municipis entre 501 i 2000 habitants ...........
Municipis entre 2001 i 5.000 habitants ........
Municipis de més de 5.001 habitants ..........

80%
70%
60%
50%

Malgrat això l’import total de la partida no permet subvencionar els
imports màxims establerts més amunt i tenint en compte que les bases
específiques per l’any 2013 preveuen que “si el crèdit disponible en les
darreres resolucions de l’any no és suficient per subvencionar els
percentages indicats es reduirà proporcionalment la subvenció”, per tant
es proposa reduir les concessions en un 23% per tal d’ajustar els
pagaments al pressupost.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:

Primer.- Concedir i lliurar, a càrrec de la partida 2010-334-46201 del
pressupost vigent, les següents subvencions als ajuntaments pel
concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Concepte: Juniors orquestra l'11 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
5.000,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Concepte: Xaranga per devant i per detras el 12 de maig de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.500,00 euros
Percentatge:
50,00 %
Import que correspon: 2.250,00 euros
Import concedit amb reducció:1732,5 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Concepte: Orquestra Atalaia el 14 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge:
50,00 %
Import que correspon: 1.875,00 euros
Import concedit amb reducció:1443,75 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Concepte: Grup Samanà el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.050,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 1.640,00 euros
Import concedit amb reducció:1262,8 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Concepte: Quico el Celio el noi i el Mut de Ferreries el 26 de maig de
2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Concepte: El carrocontes el 26 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %

Import que correspon: 800,00 euros
Import concedit amb reducció:616 euros
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Concepte: Grup de Teatre de l'Orfeó Reusenc el 4 de maig de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 840,00 euros
Import concedit amb reducció:646,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Concepte: Cobla Reus Jove el 2 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.750,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 1.225,00 euros
Import concedit amb reducció:943,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: Paco enlaluna el 4 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge:
50,00 %
Import que correspon: 900,00 euros
Import concedit amb reducció:693 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Concepte: En Flop el 4 de maig de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
500,00 euros
Percentatge:
50,00 %
Import que correspon: 250,00 euros
Import concedit amb reducció:192,5 euros
Beneficiari: Ajuntament del Milà
Concepte: Colla Joves Xiquets de Valls el 19 de maig de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 1.600,00 euros
Import concedit amb reducció:1232 euros
Beneficiari: Ajuntament del Milà
Concepte: Jordi Caps Magia el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.600,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.080,00 euros
Import concedit amb reducció:1601,6 euros

Beneficiari: Ajuntament del Milà
Concepte: El petit Tomb el 18 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.400,00 euros
Import concedit amb reducció:1848 euros
Beneficiari: Ajuntament del Milà
Concepte: Antonio, Benjami i Oscar el 17 de maig de 2013. Actuació
de l’ecataleg
Pressupost elegible:
3.725,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.980,00 euros
Import concedit amb reducció:2294,6 euros
Beneficiari: Ajuntament del Milà
Concepte: Orquestra Fes-T el 18 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.000,00 euros
Import concedit amb reducció:1540 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Concepte: Grup musical Montsant el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge :
80,00 %
Import que correspon: 2.000,00 euros
Import concedit amb reducció:1540 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Concepte: Cobla Reus Jove el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 700,00 euros
Import concedit amb reducció:539 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Concepte: Tuxedo Chicks el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.000,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 1.400,00 euros
Import concedit amb reducció:1078 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Concepte: Bot Band el 8 de juny de 2013. Actuació de l’ecataleg

Pressupost elegible:
1.500,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 1.050,00 euros
Import concedit amb reducció:808,5 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Concepte: Disdungat Animació el 16 de febrer de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
200,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 140,00 euros
Import concedit amb reducció:107,8 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Concepte: Mari Dolç el 28 de maig de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
900,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 720,00 euros
Import concedit amb reducció:554,4 euros
Beneficiari: Ajuntament de Forès
Concepte: Quico el Celio el Noi i el Mut de Ferreries l'1 de juny de
2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Concepte: Agrupació musical Xino-Xano l'11 de maig de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
800,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 560,00 euros
Import concedit amb reducció:431,2 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Concepte: Orquestra Allioli el 25 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.700,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Concepte: Teatre Estable del Baix Camp el 26 de maig de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.300,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 910,00 euros

Import concedit amb reducció:700,7 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Concepte: Cor the Issels Singers l'1 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 700,00 euros
Import concedit amb reducció:539 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Concepte: Lax'nBusto el 31 de maig de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
8.000,00 euros
Percentatge :
50,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Concepte: Cobla Reus Jove el 8 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.750,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 1.400,00 euros
Import concedit amb reducció:1078 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Concepte: Orquestra Marinada el 18 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.500,00 euros
Percentatge :
80,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Concepte: Marçatok el 18 de maig de 2013. Actuacions de l’ecataleg
Pressupost elegible:
800,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 640,00 euros
Import concedit amb reducció:492,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Concepte: Cobla Cossetania del casal Tarragoní el 19 de maig de
2013. Actuació e l’ecataleg
Pressupost elegible:
800,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 640,00 euros
Import concedit amb reducció:492,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Concepte: Dejavu el 17 de maig de 2013. Actuació de l’ecataleg

Pressupost elegible:
2.990,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.392,00 euros
Import concedit amb reducció:1841,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Concepte: Tangara Orquestra el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Concepte: Alfredo Panebianco Ensemble el 24 de juny de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 3.000,00 euros
Import concedit amb reducció:2310 euros
Beneficiari: Ajuntament de Les Borges del Camp
Concepte: Contes de nit el 19 d'abril de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
850,00 euros
Percentatge:
60,00 %
Import que correspon: 510,00 euros
Import concedit amb reducció:392,7 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Concepte: Pagant Sant Pere canta el 12 de maig de 2013. Actuació
de l’ecataleg
Pressupost elegible:
600,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 480,00 euros
Import concedit amb reducció:369,6 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Concepte: Orfeó de Flix el 25 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 840,00 euros
Import concedit amb reducció:646,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de Maspujols
Concepte: Tratea Teatre el 19 de maig de 2013. Actuació de
l'ecataleg
Pressupost elegible:
800,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 560,00 euros

Import concedit amb reducció:431,2 euros
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Concepte: Bandarra Street Orkestra Sociomusical el 24 de febrer de
2013
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 2.100,00 euros
Import concedit amb reducció:1617 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Concepte: Cobla Ciutat de Reus el 29 de març de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
750,00 euros
Percentatge:
50,00 %
Import que correspon: 375,00 euros
Import concedit amb reducció:288,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Concepte: Animació David el 20 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.950,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.360,00 euros
Import concedit amb reducció:1817,2 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Concepte: Cia Passabarret el 14 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.400,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 1.120,00 euros
Import concedit amb reducció:862.4 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Concepte: Xaranga Tal com sona el 2 de juny de 2013. Actuació de
l'ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 2.625,00 euros
Import concedit amb reducció:2021,2 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Concepte: Rebombori el 16 de juny de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
4.200,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 2.940,00 euros
Import concedit amb reducció:2263,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte

Concepte: Tuna Los baturricos el 18 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 2.400,00 euros
Import concedit amb reducció:1848 euros
Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Concepte: Misterios de Oriente el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.900,00 euros
Percentatge :
70,00 %
Import que correspon: 1.330,00 euros
Import concedit amb reducció:1024,1 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Concepte: Xim Xim Mig Grau el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
950,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 665,00 euros
Import concedit amb reducció:512,05 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Concepte: Julian Humor sin mas el 18 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
350,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 280,00 euros
Import concedit amb reducció:215,6 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Concepte: Saltabota el 21 de juny de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 840,00 euros
Import concedit amb reducció:646,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de Savallà del Comtat
Concepte: Cia Xicana el 18 de maig de 2013. Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
800,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 640,00 euros
Import concedit amb reducció:492,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de Savallà del Comtat
Concepte: Grup musical Jamaika el 18 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost: 1.500,00 euros
Percentatge concedit: 80,00 %

Import que correspon: 1.200,00 euros
Import concedit amb reducció:924 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Concepte: Helena Sabaté l'11 de maig de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge:
80,00 %
Import que correspon: 1.440,00 euros
Import concedit amb reducció:1108,8 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Grup d' havaneres Balandra el 23 de juny de 2013.
Actuació de l’ecataleg
Pressupost elegible:
900,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 630,00 euros
Import concedit amb reducció:485,1 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Màgic Músic Inflables el 24 de juny de 2013. Actuació de
l’ecataleg
Pressupost elegible:
2.150,00 euros
Percentatge:
70,00 %
Import que correspon: 1.505,00 euros
Import concedit amb reducció:1158,85 euros
TOTAL: 63.857.55 euros
Segon.- Acumular en el següent procediment el crèdit no esgotat en
aquest
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la
notificació de la resolució de la seva concessió.
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'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 14.2.- PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS I
DENEGACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O PERSONES A L'eCATÀLEG
FETS
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de
grups culturals, en les que es demana la inscripció o l'actualització de
dades en el Catàleg de Programacions Culturals als Ajuntaments ecatàleg-,
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes
d'inscripció a l'ecatàleg vigents.
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 pressupostària, 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:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i
modificacions al catàleg vigent de programacions culturals pels
ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per Internet:
Noves inscripcions:
Disco Móbils Altaveutgn S.L
Música
Grups Orquestrals
Ensemble Antiqua
Música
Música Clàssica i de Cambra
Guardet lo cantador i la seua rondalla
Música
Altres Tipus de música
MMB SHOWS & EVENTS
Balls i Danses

Dansa regional i folklòrica
2.- Actualitzacions:
EL BURRO DELS JOCS
Espectacles:
* Nom: Gran instal·lació de jocs tradicionals amb més de 30 jocs d'arreu
del món · Preu: 950 euros
* Nom: El burro català mecànic · Preu: 600 euros
* Nom: Titelles, pallassos, animació musical, festa escuma, espectacles
de carrer,... · Preu: 1200 euros
* Nom: Gran Parc infantil · Preu: 2500 euros
* Nom: Tallers diversos · Preu: 400 euros
* Nom: Inflables grans · Preu: 500 euros
Ensemble Vocal O vos omnes
Kiev Portella piano
Espectacles:
* Nom: Kiev Portella piano solo · Preu: 1200 euros
* Nom: Kiev Portella & Orchestra · Preu: 6000 euros
* Nom: Kiev Portella & Maria Lluisa Moran · Preu: 1800 euros
XARANGA SUC D'ANGUILA
Espectacles:
* Nom: cercavila mitja jornada · Preu: 600 euros
* Nom: cercavila jornada sencera · Preu: 900 euros
3.- Que es desestimi la següent petició:
Amics de la colla COCA: El grup ja està inscrit amb el mateix nom.
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'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 14.3.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ALS
CONSELLS ESPORTIUS DE LA DEMARCACIÓ PER A ACTIVITATS
FORMATIVES
D’ESPORT
I
APROVACIÓ
DEL
CONVENI
CORRESPONENT PER L’ANY 2013
FETS

1. La Diputació de Tarragona en exercici de la seva funció de
cooperació vol fomentar les activitats d’esport base a la demarcació, per
la qual cosa ha iniciat el tràmit per a la concessió de subvencions
destinades als Consells Esportius de les comarques tarragonines per a
la realització d’activitats formatives d’esport bases per a l’any 2013,
subvencions a concedir mitjançant la signatura d’un conveni, amb
aquest objecte.
2. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents
entitats per a possibilitar la realització d’activitats culturals amb la
finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques de Tarragona i per aquest motiu s’ha elaborat l’esborrany de
conveni a signar per a regular la concessió d’una subvenció a aquesta
entitat.
3. La Unió de Consells Esportius de Catalunya comunica a la Diputació
de Tarragona que per Resolució del Consell Comarcal de l’Esport de
data 23 de maig de 2013, d’acord amb la directriu 10 de l’annex de la
Resolució PRE/2272/2011 de 29 de setembre, es deixa sense efecte
l’encàrrec atorgat al Consell Esportiu del Priorat pel desenvolupament
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya en el seu àmbit territorial i
s’encomana l’assumpció total de l’evolució de l’esmentada activitat a la
Unió de Consells Esportius de Catalunya.
4. Per aquest motiu la Unió de Consells Esportius de Catalunya serà
beneficiaria de la subvenció corresponent per a la gestió dels Jocs
esportius escolars a la comarca del Priorat.
5. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2013, a la partida pressupostària 2013-2010-341-48919-01
s’ha previst una assignació nominativa per import de 344.300,00 euros
per a aquests beneficiaris i per aquest objecte.
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 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. Concedir als Consells Esportius de la demarcació de Tarragona
i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, com a entitat
responsable de la gestió de l’activitat a la comarca del Priorat, una
subvenció global per import de 344.300,00 euros per a les activitats
relacionades amb l’esport base que duen a terme els esmentats
Consells, distribuïts de la forma següent, d’acord amb els criteris
descrits al conveni:
Consell Esportiu

Activitats
d’esport base

Foment
d’actituds i
valors de
l’esport

TOTAL
Subvenció
2013

C. E. de l’Alt Camp

10.453,00 €

6.270,80 €

16.723,80 €

C.E. del Baix Camp

48.465,00 €

28.310,51 €

76.775,51 €

C.E. del Baix Ebre

26.766,00 €

16.057,03 €

42.823,03 €

C.E. del Baix Penedès

19.261,00 €

11.554,19 €

30.815,19 €

9.048,00 €

5.427,71 €

14.475,71 €

19.815,00 €

11.124,54 €

30.939,54 €

8.450,00 €

0,00 €

8.450,00 €

C.E. de la Ribera d’Ebre

10.794,00 €

6.474,87 €

17.268,87 €

C.E. del Tarragonès

58.298,00 €

34.210,40 €

92.508,40 €

C.E. de la Terra Alta

8.450,00 €

5.069,95 €

13.519,95 €

219.800,00 €

124.500,00 €

344.300,00 €

C.E. de la Conca de Barberà

C.E. del Montsià
Unió de Consells Esportius de
Catalunya pel
desenvolupament de les
activitats esportives 2013 a la
comarca del Priorat.

Aquestes subvencions s’entenen acceptades pels beneficiaris, en les
condicions que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificacions
d’aquest acord no manifesten expressament el contrari. En qualsevol
cas, la signatura del conveni regulador per part del representant legal
del beneficiari és una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010-341-

48919 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona, dels
Consells esportius de la demarcació i la Unió de Consells Esportius de
Catalunya, com a entitat responsable de la gestió a la comarca del
Priorat, per a les activitats formatives d’esport base del 2013.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord.
Cinquè. Notificar l’acord als beneficiaris,
Sisè. Comunicar-ho a Intervenció de la Diputació
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 14.4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DIVERSES PETICIONS
DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS
LOCALS I COMARCALS I/O D’INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA I LES TERRES DE L'EBRE EDITADES DURANT L'ANY
2013
FETS
1. Diverses entitats han presentat sol·licitud demanant el suport per a
publicacions locals i comarcals d'acord amb la convocatòria i les Bases
publicades en el BOP núm. 57 de data 8 de març de 2013.
2. S'han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració
continguts en el punt 6è de les Bases específiques.
La directora de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i la Comissió
d’Avaluació de les Subvencions del Servei de Cultura, han emès els
corresponents informes d’avaluació, els quals consten a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament
de la Llei general de Subvencions

3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a les entitats que es relacionen una subvenció per
l'import (IVA inclòs) que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:
Llibres del 9 angle, SL
Municipi:
Barcelona
Concepte:
Suport a la publicació: La trama contra
Catalunya. Poders catalans que frenen la independència
Pressupost elegible:
4.450,40 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
445,04 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 13 exemplars
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Suport a la publicació: La Serena
1.500,40 euros
20,00 %
300,08 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 15 exemplars

Beneficiari:
Associació d'Estudis Reusencs
Municipi:
Reus
Concepte:
Suport a la publicació: Correspondència
entre Eduard Toda i Güell i Jaume Barrera
Pressupost elegible:
2.235,44 euros
Percentatge concedit: 15,00 %
Import concedit:
335,32 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 6 exemplars
Beneficiari:

Fundación ZFA Architectural Foundation

Municipi:
Concepte:
Camp de Tarragona. El
Reus
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:

Reus
Suport a la publicació: Un repte estratègic del
sector d'activitat econòmica de l'aeroport de
1.811,68 euros
15,00 %
271,75 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 7 exemplars
Ajuntament de Tortosa
Tortosa
Suport a la publicació: Tren de buit
728,00 euros
20,00 %
145,60 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 10 exemplars

Beneficiari:
IMATGE-9, SL
Municipi:
Valls
Concepte:
Suport a la publicació: Cent anys del canal
de l'esquerra de l'Ebre (1912-2012)
Pressupost elegible:
4.669,12 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
466,91 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 12 exemplars
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
traïdor
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Història d'un amor gegant
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: Els aprenents de
3.280,52 euros
10,00 %
328,05 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 13 exemplars
IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: L'Antoni i la Càndia.
3.304,56 euros
10,00 %
330,46 euros

Projecte:
Partida:
Justificació:

2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 12 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: Negra memòria
4.759,53 euros
10,00 %
475,95 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 13 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Joan
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: La nit màgica de Sant
2.503,56 euros
10,00 %
250,36 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 21 exemplars

Beneficiari:
IMATGE-9, SL
Municipi:
Valls
Concepte:
Suport a la publicació: Albert Talavera
Sabater. Un lideratge ambiciós, malaguanyat
Pressupost elegible:
2.763,93 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
276,39 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 12 exemplars
TOTAL:

3.625,91 euros

En cas que no s’esgoti el crèdit assignat en un procediment,
s’acumularà en el següent.
Segon.- Aquests imports seran abonats amb càrrec a la partida 2010334-48906, projecte 2013-210/02, una vegada justificada la subvenció,
mitjançant el lliurament dels exemplars de cada llibre que es fa constar,
amb la corresponent nota de lliurament, a la Unitat de Publicacions RB
IV de la Diputació, situat al Carrer Santa Anna, núm. 8 de Tarragona
(Edifici del Museu d'Art Modern d’aquesta Diputació).
Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, aquesta

s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la
seva concessió.
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona
Règim de recursos:

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la publicació, davant 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 publicació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 14.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL “CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE JESÚS, PER
FACILITAR LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DELS
ALUMNES DEL CPEE SANT JORDI DEL PROGRAMA EDUCATIU
PQPI
AUXILIAR
D’OPERACIONS
DE
MUNTATGES
D’INSTAL·LACIONS ELECTRÒNIQUES EN EDIFICIS”.
FETS
1. El CPEE Sant Jordi de la Diputació a Jesús-Tortosa, imparteix
diferents Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) del perfil
professional, un dels quals és Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
electròniques en edificis.
2. Aquest programa complementa la formació teòrica amb la realització
de pràctiques de treball en empreses i per aquest motiu, des del curs
2010/2011 l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús col·labora amb
la Diputació de Tarragona, perquè l’alumnat d’aquest programa pugui
fer les pràctiques esmentades.
3. Les tasques que desenvolupen són generals de manteniment i
adequació del mobiliari urbà i/o espais d’ús públic de Jesús.
4. Aquesta col·laboració s’ha formalitzat amb la signatura d’un conveni
que s’ha de renovar.
5. El president de l’EMD de Jesús ha manifestat la voluntat de continuar
amb aquesta col·laboració.
6. La durada d’aquest conveni s’estableix des del dia 1 de setembre de
2013 fins al 30 de juny de 2015, sense possibilitat de pròrroga.

FONAMENTS DE DRET
1. Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
2. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Per tot l’anterior, S’ACORDA:
Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, per facilitar la
realització de les pràctiques dels alumnes del CPEE Sant Jordi del
programa educatiu (PQPI), Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
electròniques en edificis”. La seva durada s’estableix des del dia 1 de
setembre de 2013 i fins al 30 de juny de 2015.
Segon. Les pràctiques es regulen mitjançant el Conveni esmentat, i
durant la seva realització, els alumnes estan coberts per la pòlissa
d’assegurança subscrita per la Diputació de Tarragona, sense que
s’estableixi cap relació laboral o de qualsevol altra mena entre aquests
alumnes i l’EMD de Jesús, quedant aquesta deslliurada de qualsevol
responsabilitat davant de tercers per raó dels danys i/o perjudicis que
puguin ocasionar-se.
Tercer. Facultar la diputada delegada d’Ensenyaments Especials de la
Diputació per a la signatura del conveni i per dur a terme els tràmits
necessaris per donar compliment al present acord.
Quart. Notificar aquest acord, acompanyat del conveni regulador que
s’aprova a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús.
Cinquè. Comunicar-ho al CPEE Sant Jordi de la Diputació a JesúsTortosa i a la Unitat de Patrimoni i Arxiu.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la recepció 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 el president de la Diputació.

PUNT 14.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA CONCESSIÓ DE
BEQUES INDIVIDUALS PER A L’AMPLIACIÓ I PERFECCIONAMENT
D’ESTUDIS MUSICALS DELS ALUMNES DELS CONSERVATORIS
DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANY 2013 I DE
LES BASES ESPECÍFIQUES.
FETS
1. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit
competencial de l’art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, de contribuir de manera activa i de recolzar
financerament a demandes socials i econòmiques dels ens locals de les
comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i també de les persones
i les entitats públiques i privades, establint a l’efecte les corresponents
línies de subvencions en el pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió
de beques dins de les línies de foment pressupostades per a l’exercici
2013 a la LE.4- “Impulsar la formació integral i solidaria”, i en el marc
d’un procés general de racionalització, millora i simplificació de la
tramitació i la gestió, s’han definit els termes de les convocatòries així
com les bases específiques 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 generals 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 pressupostària, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i
la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la
concessió de beques individuals per a alumnes dels Conservatoris de
Grau Professional de la Diputació de Tarragona, corresponents a la
següent línia de foment:

Beques individuals per a l’ampliació i perfeccionament d’estudis
musicals dels alumnes dels Conservatoris de Música de la
Diputació, any 2013:
-

Règim específic de la convocatòria: Bases específiques reguladores de
la concessió de beques per a alumnes dels Conservatoris de la
Diputació de Tarragona per a l’ampliació i perfeccionament d’estudis
musicals, curs 2012/2013 (Annex 1).

-

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les
2030/322/48100/02 del pressupost de l’any 2013.

-

Quantia total màxima: 6.000 € (projecte pressupostari 2012.230.03).

-

L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les beques
convocades, els requisits per sol·licitar-les i la documentació que s’ha
d’adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de valoració consten a les
bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria.

beques:

partida

- Règim de la concessió: Competitiva, amb una resolució. El termini
màxim de resolució del procediment serà de sis mesos des de la data
de publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOP de
Tarragona.
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC-Unitat de
Gestió de Centres d’Educació.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
- Termini de presentació de sol·licituds: un mes des de la data de la
publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOP de Tarragona.
- Forma de presentació de sol·licituds: en paper.
- Mitjà de notificació de les resolucions: en el domicili indicat pel
sol·licitant.
- Règim d’acceptació: tàcita, si no es manifesta el contrari en el termini
d’un mes des de la notificació de la resolució.
- Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei general de subvencions; Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona; Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei

la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
-

La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via
administrativa.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l’endemà de la publicació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació,
davant el president de la Diputació.
Segon. Ordenar la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP
de Tarragona.
Tercer. Comunicar-ho als Conservatoris de Música de la Diputació a
Tarragona, Reus i Tortosa i a la Intervenció General.

PUNT 14.7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ
D'ESPAIS ENTRE L'IES PONS D'ICART I L’ESCOLA I
CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA,
PER AL CURS 2013/2014.
FETS
1. En data 19 d’octubre de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ha aprovat el conveni de cessió d’espais entre l’Institut Pons
d’Icart i l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona,
per al curs 2012/2013.
2. A la clàusula cinquena del conveni esmentat, relativa a la seva
vigència, es preveu que, a partir de l’1 de juliol anterior a l’inici de cada
curs, es valorarà per part dels dos centres la possibilitat de signar un
nou conveni per al curs següent.
3. La direcció de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tarragona i la de l’IES Pons d’Icart han manifestat la voluntat de
continuar amb aquesta col·laboració mitjançant la signatura d’un nou
conveni de cessió d’espais entre ambdues entitats per al curs acadèmic
2013-2014.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.

2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
6. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Per tot l'anterior, S’ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de cessió d'espais entre l'Institut Pons
d'Icart i l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona,
per al curs 2013-2014.
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme els tràmits necessaris per donar compliment al
present acord.
Tercer. Notificar-ho a l’IES Pons d’Icart.
Quart. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Tarragona i a la Unitat de Patrimoni i Arxiu.
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 14.8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL “CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES
DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EXTERNES PER ALS ALUMNES DEL
GRAU DE FISIOTERÀPIA”.
FETS
1. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira
i Virgili (URV) i la Diputació de Tarragona van signar l’any 1997, amb el
CPEE Alba a Reus i l’any 1999, amb el CPEE Sant Rafael a Tarragona,

un conveni de cooperació educativa perquè alumnes de Fisioteràpia
poguessin fer pràctiques curriculars en aquests centres.
2. En el moment en el qual es van signar aquests convenis, els estudis
de Fisioteràpia eren una diplomatura. Actualment i d’acord amb el Pla
Bolonya s’han transformat en el Grau de Fisioteràpia.
3. La Diputació de Tarragona també és titular del centre d’Educació
Especial Sant Jordi a Jesús-Tortosa.
4. Per tot això i per tal d’adaptar els convenis signats amb anterioritat
als nous estudis i que els estudiants de la URV puguin fer pràctiques en
els tres centres d’Educació Especial de la Diputació de Tarragona, es
proposa la signatura d’un nou conveni marc de col·laboració on
s’estableixin les condicions generals que regulin aquesta col·laboració.
5. Aquests ensenyaments complementen la formació teòrica amb la
realització de pràctiques en entitats externes. Això permet als seus
alumnes poder combinar els coneixements teòrics amb els pràctics i
facilitar-los l’adquisició d’habilitats i recursos per a l’exercici de la
professió.
6. En el conveni es determinen els compromisos que adquireixen les
parts, especialment quant a la supervisió de les pràctiques dels
estudiants, tant per part de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut de la Universitat Rovira i Virgili, com per la Diputació de
Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre pel qual es regules les
pràctiques dels estudiants universitaris.
2. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Per tot l’anterior, S’ACORDA:
Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili i la
Diputació de Tarragona per al desenvolupament d’un programa de
pràctiques externes per als alumnes del Grau de Fisioteràpia”
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme els tràmits necessaris per donar compliment al
present acord.

Tercer. Notificar l'acord, que si s'escau, s'adopti, acompanyat del
conveni regulador que s'aprova, a la Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Quart. Comunicar-ho als centres d’Educació Especial de la Diputació
de Tarragona
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la recepció 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
el president de la Diputació.

PUNT 14.9.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL
EN L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 5 DE JULIOL DE
2013 DE CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS PER ALS
ALUMNES QUE ASSISTEIXEN A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
DURANT L’ANY 2013.
FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar, el 5 de
juliol de 2013, concedir una beca als alumnes següents per l'import que
en cada cas s'indica i amb càrrec a la partida 2010-324-48001:
Alumne

Centre

Període

Import de la beca

SOLC

10 mesos

700,00 euros

SOLC

10 mesos

700,00 euros

SOLC

10 mesos

700,00 euros

SOLC

10 mesos

700,00 euros

SOLC

10 mesos

700,00 euros

SOLC

10 mesos

700,00 euros

2. Per una errada material es va fer constar que els beneficiaris eren
alumnes del Centre d'Educació Especial SOLC, quan realment ho són del
Centre La Muntanyeta.
3. D'acord amb l'article 105 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, es
proposa la correcció de l'errada material.
FONAMENTS DE DRET

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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 de l'Acord de la Junta de Govern de 5
de juliol de 2013 pel que fa al nom del centre d'educació especial,
quedant de la següent manera:
Alumne

Centre

Període

Import de la beca

La
Muntanyeta

10 mesos

700,00 euros

La
Muntanyeta

10 mesos

700,00 euros

La
Muntanyeta

10 mesos

700,00 euros

La
Muntanyeta

10 mesos

700,00 euros

La
Muntanyeta

10 mesos

700,00 euros

La
Muntanyeta

10 mesos

700,00 euros

Segon. Notificar aquest acord als centres d'educació especial SOLC i
La Muntanyeta.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la 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.

SERVEIS INTERNS
15. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
PATRIMONI
PUNT 15.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ
ANUAL DE L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE LA DIPUTACIÓ DE
L'EXERCICI 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. És preceptiva la comprovació de la rectificació de l’Inventari de béns
en motiu de la renovació de la corporació, i per tant es fa necessària la
seva actualització. A tal fi pel Servei de Governació i Patrimoni, adscrit
a la Secretaria General s’ha confeccionat aquesta actualització que
reflecteix les altes, baixes i modificacions hagudes l'any de 2012, en la
qual s’han integrat degudament separats per epígrafs, els inventaris
parcials següents:
INVENTARI A)

General de la Diputació

INVENTARI C)
Artístic

El de béns afectes al patrimoni Històric

INVENTARI D)

El d’organismes autònoms administratius

INVENTARI E)

El de béns cedits a altres administracions o
particulars, però revertibles a la Diputació

2. De dita rectificació s’incorpora a l’últim inventari i constitueix
l’inventari general consolidat de la Diputació a què fa referència els
articles 100 i 102 del Reglament del patrimoni dels ens locals, en relació
a béns de domini públic i béns patrimonials.
3. Vist l’informe emès per la Secretaria General, del qual es desprèn
que la legislació aplicable és l’expressada en l’article 206.2 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 100 i 104 següents
del Reglament del patrimoni dels ens locals i que els inventaris són
autoritzats pel Secretari de la Corporació amb el vistiplau del President i
una còpia d’aquests i de les seves rectificacions s’ha de trametre al
Departament de Governació de la Generalitat i a la subdelegació del
Govern.

FONAMENTS DE DRET
1. Articles 100, 102 i 104 del Reglament del patrimoni dels ens locals.

2. Article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquesta
Diputació, referida a 31 de desembre de 2012, segons s’especifica en
els documents annexes, que queda resumit així:
ALTES (mes correccions)
BAIXES (mes correccions)

18.946.195,94 €
-15.380.984,71 €
3.565.211,23 €

TOTAL RECTIFICACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2012

I incorporar-la a l’Inventari General de la Diputació, essent el resum
final per inventaris parcials:
TOTAL a
31-12-2011
Inv Inventari A
Inven Inventari C
Inven Inventari D
Inventari E
TOT TOTALS:

TOTAL

Total Altes

Total Baixes

Correcció
31-12-2012

274.319.940,75 8.591.605,39 -9.783.557,08 6.066.522,06
94.099,1
81.355,01
-1.033,74
4.212.162,92
18.419.217,08 1.670.321,55 -5.596.393,89
11.946.321,19 2.442.292,83
308.897.641,94 12.785.574,78 -15.380.984,71 6.160.621,16

INVENTARI

GENERAL

A

31

DE

DESEMBRE

Total
Rectificació

TOTAL a
31-12-2012

4.874.570,37
174.420,37
-3.926.072,34
2.442.292,83
3.565.211,23

279.194.511,12
4.386.583,29
14.493.144,74
14.388.614,02
312.462.853,17

DE

2012

312.462.853,17 €
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada
per la Secretària de la Diputació i amb el vistiplau del President, a la
Subdelegació del Govern i al Departament de Governació de la
Generalitat.
Tercer. Facultar al President de la Diputació perquè adopti les mesures
que calguin per tal de donar compliment a aquest acord.

INTERVENCIÓ
PUNT 16.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la
Diputació.

2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès 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 266.957,59 € ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Secretaria-Intervenció-Tresoreria
Núm. 01426
Núm. 01455

30.364,34 €
29.168,22 €
1.196,12 €

Serveis Interns
Núm. 01383
Núm. 01418
Núm. 01420
Núm. 01431

31.594,31 €
2.877,24 €
24.738,51 €
201,34 €
3.777,22 €

Recursos Humans i PAO
Núm. 01384
Núm. 01394
Núm. 01401

6.583,78 €
828,61 €
1.897,57 €
3.857,60 €

SAM
Núm. 01389
Núm. 01406
Núm. 01428

27.250,53 €
8.288,50 €
13.360,38 €
5.601,65 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01385
Núm. 01386

54.382,80 €
51.528,52 €
2.854,28 €

SAC
Núm. 01407
Núm. 01390
Núm. 01412
Núm. 01416
Núm. 01422
Núm. 01419
Núm. 01435
Núm. 01436

42.264,28 €
1.233,07 €
12.924,33 €
2.091,89 €
14.064,00 €
200,00 €
2.134,41 €
278,30 €
9.338,28 €

SAT
Núm. 01429
Núm. 01441
Núm. 01433

74.517,55 €
333,66 €
50.286,39 €
23.897,50 €

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

PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE
DIVERSES SUBVENCIONS DE LA CORPORACIÓ.
Vista la proposta de resolució de l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet
d'aquesta Diputació, respecte la documentació presentada pel
beneficiari per justificar la subvenció atorgada en el seu dia,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost,
s'ha inclòs a la relació comptable d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexa a l'expedient i es relaciona a
continuació, per un import total de 6.230,72 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència al Ciutadà ................... ............. 6.230,72 euros
Núm. 1446 ..................................................................... 6.230,72 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pel beneficiari de
les subvenció concedida en el seu dia i que consta a la relació
comptable relacionada.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni l'import al
beneficiari que figura en dita relació.

PUNT
18.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 1.724,24 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:

CORPORACIÓ..................................................................

1.724,24 €

Núm. 01409 (PAO).............................................................
Núm. 01440 (EAD de Tarragona)........... .........................

471,00 €
1.253,24 €

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

PUNT 19.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DEL PRIMER PAGAMENT
DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA I
GESTIÓ DE SERVEIS ALS CONSELLS COMARCALS, DINS EL
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER A OPTIMITZAR
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS.
1. Vista la proposta de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM, respecte el lliurament als consells
comarcals del primer pagament de la dotació 2013 corresponent al
programa d'assistència i gestió de serveis, i les sol·licituds dels consells
comarcals per a percebre aquest pagament que s'adjunten a
l'expedient,
2. D’acord la clàusula onzena del conveni, el primer pagament de l’any
2013 de la dotació econòmica del Programa d’assistència i gestió de
serveis, es fa després de l’aprovació per la Diputació d’aquest conveni
marc.
3. El 31 de maig de 2013, els presidents dels consells comarcals
signen el conveni al Palau de la Diputació.
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 primer 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:
Núm. operació:

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
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 Camp
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
603.698,00 euros
201.232,67 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026509

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

Consell Comarcal del Baix Penedès
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
338.982,00 euros
112.994,00 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026504

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

Consell Comarcal del Montsià
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
332.102,00 euros
110.700,67 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026503

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

Consell Comarcal del Priorat
Conveni Únic Assistència i Gestió de serveis
295.387,00 euros
98.462,33 euros
2013-110/01
2013-1010-943-46500-01
2013026505

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:

1.300.489,98 euros

Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons la relació comptable a l'aprovació número 1465 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.

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

