Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 20 de setembre de 2013
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
Molt. Il.ltre. Sr. Albert Vallvé Navarro
Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere

Excusa la seva assistència Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset
Domènech l’Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella i l’ Il.ltre. Sr. Benet Jané
Palau.

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

Exercint les competències delegades per decret de la Presidència de
data 25 de juliol de 2011 núm. registre 1-2011-1583 modificat per decret
de data 16 d’abril de 2013 núm. 8004330008-00-2013-000655, i per
acord de Ple de 29 de juliol de 2011, els membres de la Junta de
Govern procedeixen a l’adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL
DIA 13 DE SETEMBRE DE 2013
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 13 de
setembre de 2013.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES QUANTIES TOTALS
MÀXIMES
DISPONIBLES
PER
A
LES
SUBVENCIONS
D’INTERESSOS DE PRÉSTECS, ANUALITAT 2013.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern va aprovar en data 22 de febrer de 2013, la
convocatòria per a la concessió de subvencions per interessos de
préstecs. Aquesta convocatòria determinava l’import del crèdit
pressupostari disponible per atendre la despesa derivada de la
concessió de les subvencions que és de 450.000 €, amb la previsió
d’ampliar aquest import en funció de les sol·licituds rebudes i de les
disponibilitats pressupostàries.
2. A la partida 2013-1010-942-46202 hi havia consignada la quantitat
de 450.000 € i per poder atendre el major nombre de sol·licituds s’ha
incrementat la quantia màxima de l’import consignat fins els 550.000 €.

FONAMENTS DE DRET
1. Articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. Article 58.2 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. Aprovar la quantia total màxima disponible pel procediment de
concessió de subvencions per interessos de préstecs fins l’import total
consignat a la partida corresponent del pressupost, que és la següent:
Crèdit

2013-1010-942-46202

Disponibilitat
econòmica de la
convocatòria
450.000 €

Import total ampliat
convocatòria
550.000 €

Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona les
quanties totals màximes disponibles aprovades i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

PUNT 3.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT PARCIAL DE L’IMPORT DE LA RESTA
DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE VILALBA DELS
ARCS, DEL PROGRAMA D’INVERSIÓ- (PAM 2012).
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 de l’actuació “Reforma integral dels lavabos
del saló d´actes - Biblioteca municipal acabament de dos sales al casal
municipal Rossinyol”. Per l’execució de la reforma dels lavabos del saló
d’actes s’han presentat 3 certificacions i per l’acabament de dos sales al
casal municipal Rossinyol una 1a i única.
2. S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades,
33.822,09 euros, és inferior al presentat inicialment, 45.039,65 euros
d’acord amb les certificacions tècniques presentades.
3. L’Ajuntament de Vilalba dels Arcs no ha formulat al·legacions en el
termini indicat al requeriment de data 26/06/2013 (RS 2-2013-10113-1).
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 Vilalba dels Arcs
Municipi:
Vilalba dels Arcs
Concepte:
PAM 2012-Inversions_ Cert.1ª i unica. A.1.a" Reforma
integral dels lavabos del saló d´actes - Biblioteca municipal acabament de dos
sales al casal municipal Rossinyol."
Concessió:
Junta de Govern - 28/09/2012
Pressupost elegible: 45.039,65 euros
Import concedit:
42.787,66 euros
Despesa justificada: 10.298,08 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import a lliurar:
9.783,18 euros
Projecte:
2012-110/03
Partida:
2013-1010-942-76212-02
Núm. operació:
2012038505

TOTAL:

9.783,18 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 import de 10.656,67 €. Aquesta
quantia és la diferència de l’import concedit ,de 42.787,66 €, i el total
lliurat ,de 32.130,99 €.
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.

PUNT 4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT PARCIAL DE L’IMPORT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE LA RIBA (PAM
2008-2011)

EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’ens local beneficiari més avall relacionat ha presentat la
documentació justificativa de la subvenció concedida pel Ple d’aquesta
Diputació.
2. S’ha comprovat que l’import total de l’actuació executada és menor al
presentat inicialment, d’acord amb les certificacions tècniques
presentades.
3. La unitat gestora ha comprovat la justificació adequada de la
subvenció, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat
determinada a la concessió.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de
21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
2. La base 13.1 de les reguladores del PAM determina que la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l’import concedit i la
corresponent pèrdua del dret de cobrament.
3. La base 14 de les reguladores del PAM diu que si en l’execució de
l’actuació es produeixen romanents, únicament es poden aplicar a
reduir l’aportació de l’ens local, fins a arribar al percentatge màxim.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat següent, que correspon al PAM 2008-2011.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla, amb
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost vigent:
Beneficiari:
Ajuntament de la Riba
Municipi:
La Riba
Concepte:
PAM 08-11:Cert.1a:: Instal·lació elèctrica baixa tensió
local social
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
39.126,02 euros
Import concedit:
31.231,14 euros
Percentatge concedit:
79,82 %
Import justificat:
6.996,08 euros
Import a lliurar:
6.296,47 euros (no supera el percentatge màxim de
finançament d’acord amb les bases reguladores)
Projecte:
2008-130/03

Partida:
Núm. operació:

2013-1010-942-76202-02
2012053425

Beneficiari:
Ajuntament de la Riba
Municipi:
La Riba
Concepte:
PAM 08-11:Cert.2a.: Instal·lació elèctrica baixa tensió
local social
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
39.126,02 euros
Import concedit:
31.231,14 euros
Percentatge concedit:
79,82 %
Import justificat:
10.782,03 euros
Import a lliurar:
9.703,83 euros (no supera el percentatge màxim de
finançament d’acord amb les bases reguladores)
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2012053425
Beneficiari:
Ajuntament de la Riba
Municipi:
La Riba
Concepte:
PAM 08-11:Cert.3a i ultima: Instal·lació elèctrica baixa
tensió local social
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
39.126,02 euros
Import concedit:
31.231,14 euros
Percentatge concedit:
79,82 %
Import justificat
13.587,97 euros
Import a lliurar:
12.229,17 euros (no supera el percentatge màxim de
finançament d’acord amb les bases reguladores)
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2012053425
TOTAL:

28.229,47euros

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 correspon a 3.001,67€.
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
5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 5.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SELECCIÓ DELS
AJUNTAMENTS PARTICIPANTS EN LA 5a. EDICIÓ DE LA
TINETAULA
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de juny de 2013, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Coneixement i
Qualitat de data del 14 de juny de 2013, es va aprovar la Convocatòria
de la 5a edició de la TINETaula 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. 172, del dijous 25 de juliol de 2013.
La TINETaula ha evolucionat i madurat any rere any i s’ha consolidat
com una activitat formativa dirigida a tots els ciutadans per poder treure
profit de la Societat de la Informació, apropar-los a Internet i a les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), així com
facilitar la difusió i el coneixement de les bones pràctiques a Internet..
El dia 8 d’agost de 2013 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds de participació en la convocatòria. S’han rebut les sol·licituds
següents:
Ajuntament d'Alfara de Carles
Ajuntament d'Alió
Ajuntament d'Almoster
Ajuntament de Bellvei
Ajuntament de Bot
Ajuntament de Corbera d'Ebre
Ajuntament de Duesaigües
Ajuntament de Llorenç del
Penedès
Ajuntament de Masllorenç

Ajuntament d'Ascó
Ajuntament de Senan
Emd de la Serra d'Almos
Ajuntament de Falset
Ajuntament de la Secuita
Ajuntament de la Torre de
l'Espanyol
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Tivissa
Ajuntament de Vilabella
Ajuntament del Molar
Ajuntament de la Nou de Gaià
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Vallmoll
Emd de Jesús
Ajuntament de Camarles
Ajuntament de Figuerola del Camp
Ajuntament de Ginestar
Ajuntament de Pratdip
Ajuntament de Santa Bàrbara
Ajuntament de Creixell
Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de Sarral
Ajuntament de Montbrió del Camp
Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Ajuntament del Pont d'Armentera
EMD Campredó
La Pobla de Mafumet
Ajuntament Banyeres del Penedes
Ajuntament Masdenverge
Ajuntament de Gandesa

Posteriorment a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds en la 5a convocatòria de la TINETaula, es van rebre les
sol·licituds següents:
Ajuntament de Vilallonga del Camp
Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja

S'ha comprovat que la documentació presentada pels interessats,
compleix els requisits establerts a les Normes Reguladores de la 5a
Convocatòria de la TINETaula.

En data 10 de setembre de 2013, 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 entitats locals que participaran en
l’activitat de la 5a TINETaula, que s’indica a continuació:
Ajuntament d'Alfara de Carles
Ajuntament d'Alió
Ajuntament d'Almoster
Ajuntament de Bellvei
Ajuntament de Bot
Ajuntament de Corbera d'Ebre
Ajuntament de Duesaigües
Ajuntament de Llorenç del
Penedès
Ajuntament de Masllorenç
Ajuntament d'Ascó
Ajuntament de Senan
Emd de la Serra d'Almos
Ajuntament de Falset
Ajuntament de la Secuita
Ajuntament de la Torre de
l'Espanyol
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Tivissa
Ajuntament de Vilabella
Ajuntament del Molar
Ajuntament de la Nou de Gaià
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Vallmoll
Emd de Jesús
Ajuntament de Camarles
Ajuntament de Figuerola del Camp
Ajuntament de Ginestar
Ajuntament de Pratdip
Ajuntament de Santa Bàrbara
Ajuntament de Creixell
Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament de Sarral
Ajuntament de Montbrió del Camp
Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Ajuntament del Pont d'Armentera
EMD Campredó
Ajuntament de La Pobla de
Mafumet
Ajuntament de Banyeres del

Penedès
Ajuntament de Masdenverge
Ajuntament de Gandesa

Segon.- No admetre a tràmit les sol·licituds de les entitats que
s’indiquen a continuació, donat que s’han presentat fora del termini
establert:
Ajuntament de Vilallonga del Camp
Ajuntament de Sant Jaume D'enveja

Tercer.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació
de Tarragona, fent avinent al 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 President.

PUNT 5.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA PER A REGULAR LA
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL 2013.
ANTECEDENTS DE FET
1.
La Diputació de Tarragona dóna suport als municipis i a les
comarques i ofereix serveis d’assistència als ajuntaments per facilitar la
gestió de les seves competències en col·laboració amb els consells
Comarcals i amb la Generalitat de Catalunya, participa en el
desenvolupament equilibrat i sostenible del territori, igualant-lo en
oportunitats i contribueix a la millora de la qualitat de vida i benestar
dels seus ciutadans; en cooperació amb totes les administracions i
altres agents socials.
2.
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de
setembre de 2007 es van aprovar les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 279, de 1-12-2007).
3.
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades Bases
generals, es poden concedir de manera directa les subvencions

previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de
Tarragona, essent els convenis l’instrument habitual per a canalitzarles. Aquests convenis han de contenir el règim específic d’aquestes
subvencions, en tot allò que sigui necessari atesa la seva naturalesa, el
seu objecte o el subjecte beneficiari i pel que no sigui aplicable la
normativa general o les disposicions contingudes en les bases
generals.
4.
En el pressupost per a l’exercici 2013 de l’Àrea de Coneixement i
Qualitat de la Diputació existeix l’aplicació pressupostària:
9000/922/48900 Conveni Cambra de Comerç de Tarragona amb una
dotació de 50.000,00 euros.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost 2013 de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, 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.
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a:
Beneficiari: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni per Activitats de promoció econòmica i
empresarial, 2013.
Partida: 2013/9000/922/48900
Press. elegible: 125.000,00€
Import concedit: 50.000,00 €
% Subvenció: 40,00 %

Segon.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona per a
regular la concessió d’una subvenció per a les activitats de promoció
econòmica i empresarial 2013.
Tercer.- Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les
condicions que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
d’aquest acord no manifesta expressament el contrari. En qualsevol

cas, la signatura del conveni regulador per part del representant legal
del beneficiari és una manifestació fefaent de l’acceptació.
Quart.- L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu
final de l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè
així ho manifesta al beneficiari o així ho considera l’òrgan competent en
examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
Cinquè.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’haurà
de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació, d’acord amb el models normalitzats:
a) Certificat d’ingressos i despeses.
b) Compte detallat de les despeses totals originades per l’activitat
objecte del conveni.
c) Memòria final de les activitats.
d) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual,
estudis, anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se
farà constar de manera visible la col·laboració de la Diputació de
Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, ha
d’informar, en el moment de la justificació, d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
altra entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de
l’actuació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les
subvencions concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article
44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa és com a
màxim el 31 de març de 2014.
Sisè.- Quan la Diputació rebi la documentació justificativa, si és de
conformitat, gestionarà el pagament de la subvenció concedida. En
aplicació de les Bases d’execució del pressupost 2013 es podrà variar
l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada l’import del superàvit
es deduirà de la subvenció atorgada.

-

Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida es reduirà
proporcionalment.

Setè.- Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Notificar aquest acord acompanyat de l’esborrany del conveni
regulador que s’aprova, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tarragona
Novè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEIS INTERNS
Contractació , Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT ANUAL DE LES
LLICÈNCIES W4, PER UN IMPORT DE 34.290,00 EUROS (IVA
EXCLÒS)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 d’agost de 2013, el director tècnic d’Aplicacions i el director
de l’Àrea de Coneixement i Qualitat proposen la contractació del servei
de manteniment anual de les llicències W4 de la Diputació de
Tarragona.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei el director de
l’Àrea de Coneixement i Qualitat, ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars, redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, han de regir el contracte de servei
del servei de manteniment anual de les llicències W4 de la Diputació de

Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 34.290,00 euros
(IVA exclòs).
3. A fi d’efectuar aquesta contractació, s’ha sol·licitat una única oferta a
l’empresa francesa W4, SA, ja que, com a fabricant del motor BPM
acredita que és l’únic distribuïdor a Espanya que pot prestar el suport
tècnic d’aquest software, així com realitzar les actualitzacions
corresponents.
4. En data 5 de setembre de 2013 el director de l’Àrea de Coneixement
i Qualitat ha emès informe de valoració de l’oferta rebuda, en el que fa
constar que es considera correcta i ajustada als preus de mercat.
5. En compliment de l’article 151.2 del TRLCSP, en data 6 de setembre
de 2013, amb núm. de registre 2-2013-007319-1, es va requerir a
l’empresa W4, SA, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a la recepció del requeriment, presentés a la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions d’aquesta Diputació el
justificant d’haver constituït la garantia definitiva per un import de
1.714,50 euros i altra documentació necessària per adjudicar-li el
contracte.
6. En data 11 de setembre de 2013, l’empresa W4, SA ha aportat la
documentació requerida, així com la justificació d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 1.714,50 euros, segons carta de
pagament núm. 2013000144.
7. La Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
8. A l’expedient consta l’informe favorable amb observacions de
fiscalització prèvia de l’expedient d’aprovació i adjudicació de la
contractació esmentada emès per la Intervenció general en data 17 de
setembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET

1. Aquesta contractació es realitzarà per procediment negociat amb un
únic empresari, en aplicació de l’article 170 d) del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de
novembre, ja que no és possible complir amb el principi de concurrència
per tractar-se de l’única empresa capacitada per a la realització de
l’objecte del contracte.
2. La competència per aprovar i adjudicar aquest contracte correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències
efectuada per decret de Presidència núm. 1-2011-1583, de data 25 de
juliol de 2011.

En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 18 de
setembre de 2013, S’ACORDA:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment
anual de les llicències W4 de la Diputació de Tarragona per un import
de 34.290,00 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir aquest contracte, mitjançant
procediment negociat amb un únic empresari.
Tercer. Adjudicar l’esmentat servei a l’empresa W4, SA, per un import
sense IVA de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA
EUROS més l’IVA intracomunitari de SET MIL DOS-CENTS EUROS
AMB NORANTA CÈNTIMS:
Preu sense IVA:
Import IVA intracomunitari (21%):

34.290,00 €
7.200,90 €

Quart. Aprovar les despeses d’aquest contracte amb càrrec a la partida
9030-920-21600/01 del pressupost de 2013.
Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació,
d’acord amb el que preveu la clàusula 9a del Plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Notificar-ho a l’adjudicatari i emplaçar-lo perquè concorri a la
signatura de formalització del contracte administratiu corresponent en el
termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi
l’esmentat requeriment s’estarà al que disposa l’article 156 del
TRLCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement
i Qualitat.

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 publicació de la resolució al Perfil de
contractant o de què es rebi la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició davant del
president de la Diputació, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la publicació de la resolució al Perfil de contractant
o de que es rebi la notificació.

PUNT 7.- PROPOSTA D’EXCLUSIÓ DE DUES EMPRESES DE LA
LICITACIÓ PER CONTRACTAR LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ,
D’ENDERROCS, I TANCAMENT DELS ESPAIS SOTA VOLTES DE LA
PLANTA BAIXA DE LA TARRACO ARENA PLAÇA.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern de data 21 de juny de 2013 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert de les
obres de pavimentació, d’enderrocs i tancament dels espais sota voltes
de la planta baixa de la Tarraco Arena Plaça, amb un pressupost base
de licitació de 246.760,58 euros (IVA exclòs).
2. La Mesa de Contractació reunida en data 6 de setembre de 2013,
després d’examinar la documentació administrativa (sobre A), constata
que l’objecte social que consta en la documentació aportada per
l’empresa Medsor-Bact, SL (Plica 6) no s’adequa a l’objecte del
contracte i per tant acorda sol·licitar aclariments a l’empresa. Així
mateix, en la documentació corresponent a les següents empreses hi
troba defectes esmenables i acorda efectuar requeriments d’esmena
atorgant un termini a tal efecte fins el dia 10 de setembre de 2013:
-

Ravi obras transportes y excavaciones SL (plica 3)
Construccions Ferre, SL (plica 7)
Constecnia 3, SL (plica 9)
Construccions Josep Arenas SL (plica 12)
Actia Iniciativas SL (plica 14)

3. En data 13 de setembre de 2013 es reuneix la Mesa de Contractació
per tal d’examinar la documentació administrativa aportada en tràmit
d’esmenes pels licitadors requerits i proposa excloure de la licitació a
les empreses Construccions Josep Arenas SL (plica 12) per no haver
aportat la documentació requerida en tràmit d’esmenes, i Medsor-Bact,
SL per no adequar-se l’objecte social de l’empresa a l’objecte del
contracte. Així mateix proposa efectuar la devolució de les garanties
provisionals constituïdes pels dos licitadors que s’han d’excloure.
4. En l’expedient consten els resguards justificatius d’haver constituït la
garantia provisional exigida per prendre part d’aquesta licitació de les
dues empreses.
FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb el que estableix l’article 145 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic , el contingut de les proposicions dels
interessats s’han d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives particulars .

2. Els articles 81 i 82 del Reglament de la Llei de Contractes aprovat
per RD 1098/2001 de 12 d’octubre, preveuen el procediment de
qualificació de la documentació i els defectes o omissions esmenables, i
la valoració dels criteris de selecció de les empreses.
3. D’acord amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP els empresaris
han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
4. La competència per aprovar i adjudicar aquest contracte correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències
efectuada per decret de Presidència núm. 1-2011-1583, de data 25 de
juliol de 2011.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 18 de
setembre de 2013, S’ACORDA:
Primer. Excloure de la licitació a les empreses Construccions Josep
Arenas SL i Medsor-Bact, SL pels motius exposats en els antecedents
de fet.
Segon. Tornar a l’empresa Medsor-Bact, SL la garantia provisional per
un import de DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (2.467,61), constituïda segons Carta de
Pagament núm. 2013000120, del dia 28 d’agost de 2013.
Tercer. Tornar a l’empresa Construccions Josep Arenas SL, la garantia
provisional per un import de DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTASET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (2.467,61), constituïda
segons Carta de Pagament núm. 2013000125, del dia 3 de setembre de
2013
Quart. Advertir a les empreses excloses que, per tal de poder retirar la
garantia provisional, hauran de sol·licitar-ho prèviament i acceptar
expressament l’exclusió.
Cinquè. Notificar-ho a les dues empreses excloses.

Sisè. Comunicar-ho a la Unitat de Serveis Generals, al director tècnic
de la TAP i a la Tresoreria General.

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 publicació de la resolució al Perfil de
contractant o de què es rebi la notificació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició davant del
president de la Diputació, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la publicació de la resolució al Perfil de contractant
o de que es rebi la notificació.

PUNT 8.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE FORMACIÓ EN
HABILITATS D’INTERNET ALS CIUTADANS DE LES COMARQUES
DE TARRAGONA .
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’empresa MULTIMEDIA TARRAGONA, SL, adjudicatària del
contracte de servei de formació en habilitats d’Internet als ciutadans de
les comarques de Tarragona, va constituir en data 14 de setembre de
2012, la garantia definitiva per un import de 2.072,00 euros per a
respondre del contracte esmentat.
2. El responsable de la Unitat d’Entorn Web de l’Àrea de Coneixement i
Qualitat, en data 5 de setembre de 2013, informa que s’ha realitzat un
reconeixement del servei contractat i s’ha comprovat que compleix amb
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i que,
no hi ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia definitiva del
contracte de referència.

FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
preveu que la garantia no es torna o cancel·la fins que no venci el
termini de garantia i s'hagi complert satisfactòriament el contracte.
2. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de
2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.

En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 18 de
setembre de 2013, S’ACORDA:
Primer. Retornar a l’empresa MULTIMEDIA TARRAGONA, SL
(B43492784), la garantia definitiva del contracte de servei de formació
en habilitats d’Internet als ciutadans de les comarques de Tarragona,
per un import de DOS MIL SETANTA-DOS EUROS (2.072,00 euros),
constituïda segons Carta de Pagament núm. 2012000097, de data 14
de setembre de 2012.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General
i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de Recursos:
-

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

PUNT 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS NÚM. 1 (PC01 AL PC24) DEL CONTRACTE DE
LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-301 DE
TORTOSA A BENIFALLET. TRAM: TORTOSA – BÍTEM .
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 5 d’abril de 2013, es va
adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la carretera
T-301, de Tortosa a Benifallet. Tram. Tortosa - Bítem, a l’empresa
REGIMOVI, SL.
2. En data 6 de setembre de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori presenta l’Acta de preus contradictoris núm. 1
(PC01 al PC24) de l’esmentat contracte, signada el mateix dia per
l’equip tècnic director de les obres i l’empresa adjudicatària.
3. El 17 de setembre de 2013, els Serveis Econòmics de la Intervenció
General han emès l’oportú informe de fiscalització prèvia, en el que fan
constar que per fer front a les despeses derivades dels preus
contradictoris esmentats hi ha un saldo disponible de 785.272,82 euros,
en l’assentament 5190-A, comptabilitzat amb càrrec a l’aplicació

pressupostària 3020-453-61933, condicionat al compliment del que
s’estableix en l’informe de fiscalització de la Intervenció general.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 234.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es
procedent acceptar les modificacions d’obra no compreses en el
projecte, mitjançant l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris.
2. La competència per aprovar l’Acta de preus contradictoris correspon
a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 12011-1583 de data 25 de juliol de 2011.
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions, de data 18 de
setembre de 2013, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (PC01 al PC24)
de les obres de condicionament de la carretera T-301, de Tortosa a
Benifallet. Tram. Tortosa - Bítem, signada el dia 6 de setembre de 2013
per l’equip director de les obres i el representant de l’empresa
adjudicatària REGIMOVI, SL.
Segon. Abonar la despesa d’aquest contracte derivada dels preus
contradictoris PC01 al PC24 (Acta núm. 1) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3020/453/61933 – ass. 5190-A del pressupost de la
Diputació.

INTERVENCIÓ
PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar aquestes despeses.

FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 25 de juliol de 2011, núm. 1-2011-1583 de delegació
de competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost que regulen el reconeixement i
liquidació d'obligacions per a l’exercici econòmic 2013.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2013 que es relacionen i s'annexen a
l'expedient, per un import total de 555.602,46€ ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Gabinet Presidència i Planificació
Núm. 01815
Núm. 01847

8.409,43 €
2.499,01 €
5.910,42 €

Secretaria-Intervenció-Tresoreria
Núm. 01811
Núm. 01840

1.757,90 €
150,00 €
1.607,90 €

Serveis Interns
Núm. 01834
Núm. 01835

19.717,20 €
12.752,19 €
6.965,01 €

Recursos Humans i PAO
Núm. 01829

11.681,29 €
11.681,29 €

SAM
Núm. 01816

1.466,52 €
1.466,52 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01843
Núm. 01844

19.129,63 €
5.100,76 €
14.028,87 €

SAC
Núm. 01822
Núm. 01825
Núm. 01826
Núm. 01827
Núm. 01837
Núm. 01838
Núm. 01839

29.945,73 €
516,88 €
2.187,48 €
12.531,46 €
3.803,46 €
3.948,91 €
647,99 €
6.309,55 €

SAT
Núm. 01434
Núm. 01664
Núm. 01823
Núm. 01836
Núm. 01845

463.494,76 €
58.869,96 €
115,53 €
31,05 €
257.766,92 €
21.501,95 €

Núm.01846

125.209,35 €

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

PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURA TRAMITADA
D'ACORD AMB LA CIRCULAR D'INTERVENCIÓ 2/2010 (SAM)
La Intervenció ha rebut la relació de conformitat núm. 01788 de l’Àrea
del SAM – Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori, per a la
seva revisió i fiscalització. Aquesta relació inclou la factura que s’indica,
annexa a l'expedient:

Tercer

Núm. fra./concepte

Import

Tot Car SA

0013000847 (21.08.2013)
Lloguer Vehicle 22.07.13/21.08.13

1.815,00 €

La Intervenció ha emès Informe de fiscalització en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia establerts
en la Instrucció de Control Intern per a aquest tipus d'expedient: existència i
adequació de crèdit per fer front a la despesa proposada.
La despesa a la què fa referència aquest informe-proposta, s’hauria
d’haver tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor
d’acord amb les bases 31 i 32 de les d’Execució del Pressupost de l’exercici
20132. Aquesta tramitació s’ha obviat i s’ha presentat directament la factura
per a la seva fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’ha d’aprovar la
despesa així com l’ordenació del pagament.

El cap de Medi Ambient, Salut Pública i Territori ha emès l’informe
corresponent que s’annexa a l’expedient.
Un cop revisada la documentació i d’acord amb les informes emesos
pel departament gestor i per Intervenció,
S'ACORDA:
Aprovar i ordenar el pagament de la factura que s’indica a càrrec de
l’aplicació pressupostària corresponent i seguir la seva tramitació:

Tercer

Núm. fra./concepte

Import

Tot Car SA

0013000847 (21.08.2013)
Lloguer Vehicle 22.07.13/21.08.13

1.815,00 €

Aplicació pressupostària: 2013/1200/241/20800

PUNT 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DIVERSES APORTACIONS I SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vista la proposta de resolució del departament de Culturat, respecte la
documentació presentada per les entitats que es relacionen a
continuació, per justificar les subvencions concedides en els convenis
aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, que compleixen els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb l'Ajuntament d'Amposta pel Centre de Tecnificació
esportiva 2012
Quantitat concedida: 15.000 euros
Acord Junta Govern: 21/12/2012
Objecte: subvencionar el programa de natació del Centre de
Tecnificació Esportiva de l'any 2012
2. Conveni amb el Centre de Lectura de Reus 2013
Quantitat concedida: 15.000 euros
Acord Junta Govern: 24/05/2013
Objecte: subvencionar les activitats culturals de l'any 2013 que es
relacionen en el conveni

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les partides així mateix
assenyalades:
1. Ajuntament d'Amposta
Quantitat a lliurar: 15.000 euros

Partida: 2010 341 46202 02

2. Centre de Lectura de Reus
Quantitat a lliurar: 15.000 euros

Partida: 2010 334 48914 01

Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten a l'expedient.
Cultura..................................................
Núm. 1857 ..........................................

30.000,00 euros
30.000,00 euros

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

PUNT 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentada pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diferents línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 7.554,32 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència al Ciutadà .................................. 7.554,32 euros
Núm. 1848 ....................................................................... 3.354,32 euros
Núm. 1849 ....................................................................... 4.200,00 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades a l'expedient.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT
14.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, 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 341,15
EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ...................................................................
Núm. 01852 (EAD de Tarragona).....................................

341,15 €
341,15 €

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

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

