Secretaria general

A la ciutat de Tarragona, a 26 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. Albert Vallvé Navarro
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset Domènech
Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere
S’incorpora a les 10,35 hores en el punt 10.2 de l’Ordre del Dia el
Vicepresident Molt Il.ltre. Sr. Josep M. Cruset Domenech i essent les
10,45 hores abans del Torn obert de paraules s’incorpora el
Vicepresident Molt Il.ltre. Sr. Albert Vallvé Navarro.
Excusen la seva assistència 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 19 DE JULIOL DE 2013

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 19 de juliol de
2013.

Serveis jurídics
PUNT 2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA
30/05/2013
DICTADA
PER
LA
SALA
CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL TSJC EN EL RECURS ORDINARI 730/2012,
INTERPOSAT CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, EN LA
RESOLUCIÓ DERIVADA DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN
LLOC DE TREBALL LABORAL DE TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ, TORN
PROMOCIÓ INTERNA, PER L’OA BASE (CONVOCATÒRIA 09/081).
FETS
1. El Sr. Lluís Alfons Munné Casas va interposar un recurs contenciós
administratiu contra la resolució derivada del procés per a la selecció
d’un lloc de treball laboral de tècnic mitjà de gestió, torn promoció
interna, per l’OA BASE (Convocatòria 09/081), el qual es va tramitar
davant Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya amb el núm. de recurs ordinari 730/2012.
2. En data 30 de maig de 2013 l’esmentada Sala va dictar la
Interlocutòria per la qual es declara caducat el recurs presentat per la
part actora. Aquesta Interlocutòria ha esdevingut ferma.
La part dispositiva de la Interlocutòria estableix:
“Declaro caducat el recurs contenciós administratiu núm. 730/2012,
interposat per/per la procurador/a IVO RANERA CAHIS, en
representació de LLUÍS ALFONS MUNNÉ CASAS.”
FONAMENTS DE DRET
L’article 52.2 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa
administrativa, estableix que es declararà per interlocutòria la caducitat
del recurs si l’actora no presenta dins de termini la demanda. Aquesta
caducitat comporta l’arxiu de les actuacions judicials.
D’acord amb aquest article,
S’ACORDA:
Quedar assabentats de la Interlocutòria dictada en data 30 de maig de
2013 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs ordinari 730/2012, interposat pel Sr.
Lluís Alfons Munné Casas.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI-SAM
Medi Ambient, Salut Pública i Territori
PUNT 3.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA A
L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE PER A LA JUSTIFICACIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ PER AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL. CONVOCATÒRIA DE 2009.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 18 de desembre de 2009 la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va concedir, a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre una
subvenció per import de 15.000,00 €, per l’actuació “Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal”, corresponent a la convocatòria 2009.
2. En data 4 de juliol de 2013 (R.E.1/2013/022542-1 de data 10 de juliol
5 de 2013), l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha presentat escrit
sol·licitant una pròrroga per poder finalitzar l’expedient, mentre resten a
l’espera de la finalització dels treballs del POUM.
FONAMENTS DE DRET
1. Les bases de subvencions per finançar el pla d’ordenació urbanística
municipal, determinen que les despeses s’han de justificar en el termini
màxim de 3 anys, des de la data de notificació de l’adjudicació dels
treballs, i que l’ampliació del termini de justificació no podrà superar la
meitat del termini concedit per la justificació. Per aquest motiu procedeix
la concessió d’una pròrroga de 18 mesos que finalitza el 1 d’abril de
2015.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre una pròrroga fins
el 1 d’abril de 2015, per a la justificació de la subvenció concedida per
acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2009, per a
finançar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre i
traslladar-lo a la Intervenció General de la Diputació.

PUNT 4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA PER A
LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS A L’AJUNTAMENT DE MARÇÀ.
CONVOCATÒRIA 2012.
EXPOSICIÓ DE FETS

1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de gener de 2012, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
al finançament d’actuacions de prevenció locals d’incendis forestals per
l’exercici 2012 i publicada al BOPT, núm. 49 de data 28 de febrer de
2012.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 28 de setembre de 2012, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Marçà una
subvenció
de
1.343,75 €
amb
càrrec
a
la
partida
2012/1200/172/46200/02.
3.- En data 21 de juny de 2013, (RE-1-2013-022522-2 de data
9/07/2013), l’Ajuntament de Marçà sol·licita una pròrroga per a la
justificació de l’actuació, ja que preveu que no podrà justificar a termini.
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 31 de març de 2014.
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.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Marçà una pròrroga fins el 31 de
març de 2014, per a la justificació de la subvenció per al finançament
d’actuacions de prevenció locals d’incendis forestals, concedida per
acord de la Junta de Govern de 28 de setembre de 2012, amb un
import de subvenció concedida de 1.343,75 € amb càrrec a la partida
2012/1200/172/46200/02.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Marçà i traslladar-lo a
la Intervenció General de la Diputació.

PUNT 5.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE SUBVENCIÓ, AMB
REDUCCIÓ, PER ACTUACIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE
LA
SALUT
PÚBLICA
A
L’AJUNTAMENT
D’ALTAFULLA.
CONVOCATÒRIA 2011.
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 28 de gener de
2011 i publicada al BOP núm. 25 d’1 de febrer de 2011.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvencions a l’ajuntament que es relaciona i per l’import
que també es consigna:
Beneficiari:
Ajuntament d'Altafulla
Municipi:
Altafulla
Concepte:
Promoció de la Salut Pública. Promoció: parcs salut
Concessió:
Junta de Govern - 01/07/2011
Pressupost elegible:
14.154,10 euros
Import concedit:
8.387,56 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que l’import justificat és inferior a les
actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents
del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats
així com el compliment de la finalitat que va determinar la seva
concessió.
En conseqüència S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2012 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per actuacions
destinades a la promoció de la salut pública.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Altafulla
Altafulla
Promoció de la Salut Pública. Promoció: parcs salut
14.154,10 euros
8.387,56 euros

Despesa justificada: 14.133,76 euros
Percentatge concedit: 59,26 %
Import a lliurar:
8.375,67 euros
Projecte:
2011-121/02
Partida:
2013-1200-313-76206-02
Núm. operació:
2011023646

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 6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE L’ALEIXAR I LLIURAR
PARCIALMENT L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL
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:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
PAM 2008/2011 // Cert. 1a i única: PAM: Adquisició edifici
equipaments municipals
Pressupost elegible: 182.172,37 euros
Import concedit:
163.955,13 euros
Despesa justificada: 180.000,00 euros
Percentatge concedit: 90,00 %
Import a lliurar:
162.000,00 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2008024600
TOTAL:

162.000,00 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 correspon a 1.955,13 €.
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 7.- PROPOSTA DE LLIURAMENT
PARCIAL DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ (1A SELECCIÓ) DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXEPCIONAL 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.
2. S’ha comprovat que l’import total de les despeses executades són
inferiors al presentat inicialment, el qual s’ha utilitzat per a determinar
l’import de la subvenció.
3. L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí no ha formulat al·legacions en
el termini indicat al requeriment de data 20 de juny de 2013 (RS 2-2013009761-1)
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 23.4 de les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, determina que l’import de la subvenció concedida s’ha de
reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir
el percentatge de subvenció concedida i donar l’oportuna audiència al
beneficiari als efectes que pugui formular les al·legacions i
consideracions que estimi oportú
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat següent, que correspon a la subvenció de caràcter
excepcional 2012. de la 1a selecció.

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 l'Espluga de Francolí
Municipi:
L'Espluga de Francolí
Concepte:
Reparació urgent camí municipal.. Subv. Exc. 2012 (Ass.
Rep.)
Concessió:
Junta de Govern - 27/07/2012
Pressupost elegible: 20.626,06 euros
Import concedit:
14.438,24 euros
Despesa justificada: 16.094,96 euros
Percentatge concedit: 70,00 %
Import a lliurar:
11.266,47 euros
Projecte:
2012-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-02
Núm. operació:
2012038961

TOTAL:

11.266,47 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/s 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 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.

8.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
PUNT 8.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
AL
FINANÇAMENT
DE
DESPESES
DERIVADES
DEL
FUNCIONAMENT,
CONSERVACIÓ
I
MANTENIMENT
DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA 2013.

EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Les sol·licituds de subvencions per al finançament de despeses

derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris
mèdics locals es tramiten l’empara de la convocatòria i bases
específiques reguladores d’aquesta línia de subvencions.
2.- En data 22 de febrer de 2013, La Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals i es va publicar al BOP
núm. 57 de 8 de març de 2013.
3.- El règim de la concessió és de concurrència competitiva.
4.- En data 8 de juliol de 2013, l’òrgan col·legiat ha emès informe

d’avaluació, que s’adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò que
determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
5.- A la partida 2013-1200-313-46212/01 del pressupost de la
Corporació per a l’exercici 2013, es va fixar una consignació
pressupostària de 600.000,00 € per atendre aquest programa de
subvencions.
6.- En el termini de presentació, s’han rebut 111 sol·licituds, les quals

es presenten per línies de subvenció del programa (obres menors,
equipament clínic i mobiliari general, i despeses de funcionament).
L’import total sol·licitat ha estat de 506.659,12 € i el concedit ascendeix
a 500.408,38 €
7.- La quantia dels ajuts no pot superar, entre les tres línies d’actuació,

els 6.000,00 € per ajuntament / entitat municipal descentralitzada.
8.- S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base

cinquena, d’aquesta línia de subvencions, amb la finalitat de determinar
l’objecte de la subvenció demanada, el pressupost elegible i els altres
elements determinants per a la concessió.
9.- De conformitat amb la base sisena, criteris de valoració i ponderació

de les sol·licituds, s’han valorat les sol·licituds i donades les limitacions
pressupostàries, s’ha distribuït el crèdit disponible d’acord amb les
valoracions realitzades.
FONAMENTS DE DRET
1.- En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la

normativa aplicable ve determinada per: la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; les bases

generals de subvencions de la Diputació de Tarragona; i les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions per
actuacions destinades als consultoris mèdics locals.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir als ajuntaments que s’indiquen a continuació, i que
reuneixen la condició de beneficiaris, la subvenció per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals que es detalla en cada cas, amb càrrec a
la partida 2013-1200-313-46212.
L’import total de les subvencions per al finançament de despeses
derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris
mèdics locals en aquesta convocatòria es de 500.408,38 €.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Consultoris mèdics locals
7.515,05 euros
79,84 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
Consultoris mèdics locals
7.120,00 euros
84,27 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Alfara de Carles
Alfara de Carles
Consultoris mèdics locals
5.523,46 euros
95,00 %
5.247,29 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Alforja
Alforja
Consultoris mèdics locals
9.295,93 euros
64,54 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:

Ajuntament d'Alió
Alió
Consultoris mèdics locals
1.754,50 euros

Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

95,00 %
1.666,78 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Altafulla
Altafulla
Consultoris mèdics locals
11.579,60 euros
51,82 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Consultoris mèdics locals
5.621,93 euros
95,00 %
5.340,83 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Ascó
Ascó
Consultoris mèdics locals
15.379,21 euros
39,01 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Consultoris mèdics locals
9.971,01 euros
60,17 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
Consultoris mèdics locals
7.500,00 euros
80,00 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Consultoris mèdics locals
17.360,00 euros
34,56 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:

Ajuntament de Barberà de la Conca

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

Barberà de la Conca
Consultoris mèdics locals
2.775,52 euros
90,00 %
2.497,97 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
Consultoris mèdics locals
5.158,36 euros
95,00 %
4.900,44 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Bellvei
Bellvei
Consultoris mèdics locals
3.282,97 euros
85,00 %
2.790,52 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Benifallet
Benifallet
Consultoris mèdics locals
6.555,65 euros
90,00 %
5.900,09 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Benissanet
Benissanet
Consultoris mèdics locals
1.125,25 euros
90,00 %
1.012,73 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
Consultoris mèdics locals
6.615,65 euros
90,69 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Bonastre
Bonastre
Consultoris mèdics locals
1.844,89 euros
90,00 %
1.660,40 euros
2013-190/04

Partida:

2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Bot
Bot
Consultoris mèdics locals
6.600,00 euros
90,00 %
5.940,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Consultoris mèdics locals
4.135,84 euros
95,00 %
3.929,05 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Cabra del Camp
Cabra del Camp
Consultoris mèdics locals
4.795,86 euros
90,00 %
4.316,27 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
Consultoris mèdics locals
2.695,00 euros
95,00 %
2.560,25 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Caseres
Caseres
Consultoris mèdics locals
2.580,80 euros
95,00 %
2.451,76 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp
Consultoris mèdics locals
12.527,44 euros
47,89 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Consultoris mèdics locals
6.381,26 euros

Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

94,03 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Conesa
Conesa
Consultoris mèdics locals
3.540,46 euros
95,00 %
3.363,44 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Corbera d'Ebre
Corbera d'Ebre
Consultoris mèdics locals
3.996,56 euros
90,00 %
3.596,90 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Duesaigües
Duesaigües
Consultoris mèdics locals
2.260,00 euros
95,00 %
2.147,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Figuerola del Camp
Figuerola del Camp
Consultoris mèdics locals
6.207,90 euros
95,00 %
5.897,51 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Forès
Forès
Consultoris mèdics locals
4.118,82 euros
95,00 %
3.912,88 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Freginals
Freginals
Consultoris mèdics locals
6.207,02 euros
95,00 %
5.896,67 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:

Ajuntament de Gandesa

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

Gandesa
Consultoris mèdics locals
1.422,62 euros
85,00 %
1.209,23 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Garcia
Garcia
Consultoris mèdics locals
822,65 euros
90,00 %
740,39 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Ginestar
Ginestar
Consultoris mèdics locals
9.153,67 euros
65,55 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Godall
Godall
Consultoris mèdics locals
5.282,71 euros
90,00 %
4.754,44 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
Consultoris mèdics locals
6.664,47 euros
90,00 %
5.998,02 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de l'Ampolla
L'Ampolla
Consultoris mèdics locals
27.747,76 euros
21,62 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Consultoris mèdics locals
3.533,00 euros
95,00 %
3.356,35 euros
2013-190/04

Partida:

2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Fatarella
La Fatarella
Consultoris mèdics locals
976,47 euros
90,00 %
878,82 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
Consultoris mèdics locals
6.350,00 euros
94,49 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Galera
La Galera
Consultoris mèdics locals
6.216,00 euros
90,00 %
5.594,40 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Nou de Gaià
La Nou de Gaià
Consultoris mèdics locals
5.448,85 euros
90,00 %
4.903,97 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Palma d'Ebre
La Palma d'Ebre
Consultoris mèdics locals
6.070,41 euros
95,00 %
5.766,89 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
La Pobla de Massaluca
Consultoris mèdics locals
5.114,85 euros
95,00 %
4.859,11 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Riba
La Riba
Consultoris mèdics locals

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

6.617,63 euros
90,00 %
5.955,87 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01
Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Consultoris mèdics locals
17.952,88 euros
33,42 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
Consultoris mèdics locals
6.666,67 euros
90,00 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
Consultoris mèdics locals
4.770,75 euros
95,00 %
4.532,21 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
Consultoris mèdics locals
5.445,00 euros
90,00 %
4.900,50 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Consultoris mèdics locals
2.216,50 euros
95,00 %
2.105,68 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Consultoris mèdics locals
6.335,86 euros
94,70 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

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

Marçà
Consultoris mèdics locals
5.967,91 euros
90,00 %
5.371,12 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Mas de Barberans
Mas de Barberans
Consultoris mèdics locals
3.005,17 euros
90,00 %
2.704,65 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Consultoris mèdics locals
6.300,25 euros
90,00 %
5.670,23 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Masllorenç
Masllorenç
Consultoris mèdics locals
5.784,56 euros
90,00 %
5.206,10 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Miravet
Miravet
Consultoris mèdics locals
808,17 euros
90,00 %
727,35 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Mont-ral
Mont-ral
Consultoris mèdics locals
9.115,70 euros
65,82 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Consultoris mèdics locals
5.760,00 euros
80,00 %
4.608,00 euros
2013-190/04

Partida:

2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Consultoris mèdics locals
13.857,92 euros
43,30 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Nulles
Nulles
Consultoris mèdics locals
5.285,39 euros
95,00 %
5.021,12 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Passanant i Belltall
Passanant i Belltall
Consultoris mèdics locals
10.802,89 euros
55,54 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Paüls
Paüls
Consultoris mèdics locals
6.537,84 euros
90,00 %
5.884,06 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Perafort
Perafort
Consultoris mèdics locals
4.681,14 euros
90,00 %
4.213,03 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Pira
Pira
Consultoris mèdics locals
5.020,56 euros
90,00 %
4.518,50 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Consultoris mèdics locals
1.316,45 euros

Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

95,00 %
1.250,63 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Porrera
Porrera
Consultoris mèdics locals
5.700,00 euros
95,00 %
5.415,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Consultoris mèdics locals
3.245,00 euros
95,00 %
3.082,75 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Prades
Prades
Consultoris mèdics locals
6.320,70 euros
90,00 %
5.688,63 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Prat de Comte
Prat de Comte
Consultoris mèdics locals
3.474,97 euros
95,00 %
3.301,22 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Consultoris mèdics locals
1.615,26 euros
90,00 %
1.453,73 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Puigpelat
Puigpelat
Consultoris mèdics locals
6.666,67 euros
90,00 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:

Ajuntament de Querol

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

Querol
Consultoris mèdics locals
4.875,00 euros
90,00 %
4.387,50 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Consultoris mèdics locals
1.948,10 euros
90,00 %
1.753,29 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Renau
Renau
Consultoris mèdics locals
167,39 euros
95,00 %
159,02 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Consultoris mèdics locals
15.470,30 euros
38,78 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
Consultoris mèdics locals
7.735,68 euros
77,56 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
Consultoris mèdics locals
2.246,32 euros
90,00 %
2.021,69 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Consultoris mèdics locals
6.315,69 euros
95,00 %
5.999,91 euros
2013-190/04

Partida:

2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Rodonyà
Rodonyà
Consultoris mèdics locals
2.684,20 euros
90,00 %
2.415,78 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Salomó
Salomó
Consultoris mèdics locals
5.952,10 euros
90,00 %
5.356,89 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Sant Jaume d'Enveja
Consultoris mèdics locals
13.200,00 euros
45,45 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
Consultoris mèdics locals
15.967,91 euros
37,58 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Sarral
Sarral
Consultoris mèdics locals
6.570,00 euros
90,00 %
5.913,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Tivenys
Tivenys
Consultoris mèdics locals
7.000,00 euros
85,71 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
Consultoris mèdics locals
8.503,00 euros

Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

70,56 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Consultoris mèdics locals
2.530,00 euros
95,00 %
2.403,50 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vallclara
Vallclara
Consultoris mèdics locals
1.367,60 euros
95,00 %
1.299,22 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vallmoll
Vallmoll
Consultoris mèdics locals
6.574,21 euros
90,00 %
5.916,79 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vespella de Gaià
Vespella de Gaià
Consultoris mèdics locals
6.315,79 euros
95,00 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vilabella
Vilabella
Consultoris mèdics locals
8.572,61 euros
69,99 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Consultoris mèdics locals
2.284,68 euros
90,00 %
2.056,21 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:

Ajuntament de Vilallonga del Camp

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

Vilallonga del Camp
Consultoris mèdics locals
7.900,00 euros
75,95 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vilanova de Prades
Vilanova de Prades
Consultoris mèdics locals
1.323,19 euros
95,00 %
1.257,03 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
Consultoris mèdics locals
6.666,60 euros
90,00 %
5.999,94 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vilaverd
Vilaverd
Consultoris mèdics locals
6.315,92 euros
95,00 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Vimbodí i Poblet
Consultoris mèdics locals
8.994,73 euros
66,71 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
Consultoris mèdics locals
1.706,00 euros
95,00 %
1.620,70 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Vinyols i els Arcs
Consultoris mèdics locals
4.936,00 euros
90,00 %
4.442,40 euros
2013-190/04

Partida:

2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament del Catllar
El Catllar
Consultoris mèdics locals
14.400,00 euros
41,67 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament del Lloar
El Lloar
Consultoris mèdics locals
1.800,00 euros
95,00 %
1.710,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament del Masroig
El Masroig
Consultoris mèdics locals
6.627,68 euros
90,00 %
5.964,91 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
Consultoris mèdics locals
6.884,41 euros
87,15 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament del Rourell
El Rourell
Consultoris mèdics locals
1.819,00 euros
95,00 %
1.728,05 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

Ajuntament dels Guiamets
Els Guiamets
Consultoris mèdics locals
6.187,34 euros
95,00 %
5.877,97 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Consultoris mèdics locals
8.812,56 euros

Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

68,08 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

EMD de Bítem
Bítem (EMD)
Consultoris mèdics locals
6.614,94 euros
90,00 %
5.953,45 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

EMD de Campredó
Campredó (EMD)
Consultoris mèdics locals
6.666,67 euros
90,00 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

EMD de Jesús
Jesús (EMD)
Consultoris mèdics locals
9.606,59 euros
62,46 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

EMD de la Serra d'Almos
La Serra d'Almos (EMD)
Consultoris mèdics locals
3.653,00 euros
95,00 %
3.470,35 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

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

EMD Els Muntells
Els Muntells (EMD)
Consultoris mèdics locals
6.974,60 euros
86,03 %
6.000,00 euros
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01

Segon.- Desestimar la petició que s'indica pel motiu que es fa constar:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Projecte:
Partida:
Motiu denegació:

Ajuntament de Creixell
Creixell
Consultoris mèdics locals
2013-190/04
2013-1200-313-46212-01
Presentada fora de termini. Registrada el dia 9/05/13

Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció
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 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 8.2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE
L’ENERGIA. CONVOCATÒRIA 2013.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Les sol·licituds de subvencions per a actuacions destinades a la
gestió sostenible de l’energia, es tramiten l’empara de la convocatòria i
bases específiques reguladores d’aquesta línia de subvencions.
2.- En data 22 de febrer de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria de subvencions per a actuacions
destinades a la gestió sostenible de l’energia i es va publicar al BOP
núm. 57 de 8 de març de 2013.
3.- El règim de la concessió és de concurrència competitiva.
4.- En data 8 de juliol de 2013, l’òrgan col·legiat ha emès informe
d’avaluació, que s’adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò que
determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
FONAMENTS DE DRET
1. En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la
normativa aplicable ve determinada per: la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona; i les bases

específiques reguladores de la concessió de subvencions per
actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia.
2. A la partida 2013-1200-179-76205/01 del pressupost de la
Corporació per a l’exercici 2013 es va fixar una consignació
pressupostària de 40.000,00 € per atendre aquest programa de
subvencions.
3. Per acord del Ple de 31 de maig de 2013, es va aprovar la
modificació de crèdit núm. 3, del pressupost de la Corporació de 2013,
en la que es va incorporar un suplement de crèdit de 60.000,00 €, a la
partida 2013-1200-179-76205/01 L’ampliació de la quantia màxima
disponible s’incorpora al procediment de selecció, disposant així de
100.000 €.
4. En el termini de presentació, s’han rebut 109 sol·licituds, amb un
import total sol·licitat de 1.520.810,34 € i el concedit ascendeix a
99.972,64 €.
5. La quantia de l’ajuts no pot superar, els 18.000,00 € per ajuntament /
entitat municipal descentralitzada.
6. S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base
cinquena, amb la finalitat de determinar l’objecte de la subvenció
demanada, el pressupost elegible i els altres elements determinants per
a la concessió.
7. De conformitat amb la base sisena, “Criteris de valoració i ponderació
de les sol·licituds”, s’han valorat les sol·licituds i donades les limitacions
pressupostàries, s’ha distribuït el crèdit disponible, d’acord amb les
valoracions realitzades a partir d’una puntuació mínima exigida i en
aplicació del criteri de viabilitat de l’actuació.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir als ajuntaments que s’indiquen a continuació, i que
reuneixen la condició de beneficiaris, la subvenció per actuacions
destinades a la gestió sostenible de l’energia que es detalla en cada
cas, amb càrrec a la partida 2013-1200-179-76205/01 i als següents
números d’operació i repartit de la següent manera:
Línia específica
Energia
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:

Núm. Operació A

Import concedit

2013208247

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Gestió sostenible de l'energia
19.694,64 euros
79,90 %
15.736,02 euros

99.972,64 €

Projecte:
Partida:

2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

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

Ajuntament de Prat de Comte
Prat de Comte
Gestió sostenible de l'energia
18.579,78 euros
89,30 %
16.591,74 euros
2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

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

Ajuntament de Puigpelat
Puigpelat
Gestió sostenible de l'energia
15.919,97 euros
84,60 %
13.468,29 euros
2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

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

Ajuntament de Riudoms
Riudoms
Gestió sostenible de l'energia
22.530,11 euros
75,10 %
16.920,11 euros
2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

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

Ajuntament de Senan
Senan
Gestió sostenible de l'energia
3.824,93 euros
89,30 %
3.415,66 euros
2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

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

Ajuntament de Vespella de Gaià
Vespella de Gaià
Gestió sostenible de l'energia
18.947,37 euros
89,30 %
16.920,00 euros
2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

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

Ajuntament dels Guiamets
Els Guiamets
Gestió sostenible de l'energia
19.029,26 euros
88,92 %
16.920,82 euros
2013-190/05
2013-1200-179-76205-01

Segon.- Denegar les següents sol·licituds per no assolir la puntuació

mínima requerida, establerta a criteri tècnic, amb la finalitat de donar
viabilitat a les subvencions més puntuades, davant la manca de
consignació pressupostària.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Aldover
Aldover
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Alfara de Carles
Alfara de Carles
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Alforja
Alforja
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Alió
Alió
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Almoster
Almoster
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Arbolí
Arbolí
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Ascó
Ascó
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Barberà de la Conca
Barberà de la Conca
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Batea
Batea
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bellvei
Bellvei
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Benifallet
Benifallet
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bot
Bot
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Botarell
Botarell
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Cabra del Camp
Cabra del Camp
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Camarles
Camarles
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Caseres
Caseres
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Cornudella de Montsant
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Creixell
Creixell
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Duesaigües
Duesaigües
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Falset
Falset
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Flix
Flix
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Forès
Forès
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Ginestar
Ginestar
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Aldea
L'Aldea
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar
L'Ametlla de Mar
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Ampolla
L'Ampolla
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Arboç
L'Arboç
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Palma d'Ebre
La Palma d'Ebre
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
La Pobla de Massaluca
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Selva del Camp
La Selva del Camp
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Les Borges del Camp
Les Borges del Camp
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de les Piles
Les Piles
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Llorenç del Penedès
Llorenç del Penedès
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Maspujols
Maspujols
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Montferri
Montferri
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Móra d'Ebre
Móra d'Ebre
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Nulles
Nulles
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Passanant i Belltall
Passanant i Belltall
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Paüls
Paüls
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Perafort
Perafort
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Pira
Pira
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Prades
Prades
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Querol
Querol
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Roda de Berà
Roda de Berà
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Salomó
Salomó
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Santa Bàrbara
Santa Bàrbara
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Sarral
Sarral
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Solivella
Solivella
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Tivenys
Tivenys
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Vallfogona de Riucorb
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vallmoll
Vallmoll
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vila-rodona
Vila-rodona
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilabella
Vilabella
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilallonga del Camp
Vilallonga del Camp
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Vilanova d'Escornalbou
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilanova de Prades
Vilanova de Prades
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilaverd
Vilaverd
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Vimbodí i Poblet
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Xerta
Xerta
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Masroig
El Masroig
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Perelló
El Perelló
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Pinell de Brai
El Pinell de Brai
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Pla de Santa Maria
El Pla de Santa Maria
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

EMD de Bítem
Bítem (EMD)
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

EMD de la Serra d'Almos
La Serra d'Almos (EMD)
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

EMD Els Muntells
Els Muntells (EMD)
Gestió sostenible de l'energia

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

EMD Picamoixons
Picamoixons (EMD)
Gestió sostenible de l'energia

Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció
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 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 8.3.PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
LOCAL D’INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2013.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Les sol·licituds de subvencions per a actuacions destinades al
finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals es
tramiten a l’empara de la convocatòria i bases específiques reguladores
d’aquesta línia de subvencions.
2.- En data 22 de febrer de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar la convocatòria de subvencions per a actuacions
al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals i es
va publicar al BOP núm. 57 de 8 de març de 2013.
3.- El règim de la concessió és de concurrència competitiva.
4.- En data 8 de juliol de 2013, l’òrgan col·legiat ha emès informe
d’avaluació, que s’adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò que
determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
5.- A la partida 2013/1200/172/46200/01 del pressupost de la
Corporació per a l’exercici 2013, es va fixar una consignació
pressupostària de 50.000,00 € per atendre aquest programa de
subvencions. Per acord del Ple de 31 de maig de 2013, es va aprovar la
modificació de crèdit núm. 3, del pressupost de la Corporació de 2013,
en la que es va incorporar un suplement de crèdit de 30.000,00 €, a la
partida 2013/1200/172/46200/01 L’ampliació de la quantia màxima
disponible s’incorpora al procediment de selecció, disposant així de
80.000,00 €. El número d’operació A es 2013008248.

6.- En el termini de presentació, s’han rebut 72 sol·licituds, 65
d’ajuntaments i 7 d’ADFs. L’import total sol·licitat ha estat de 601.371,82
€ i el concedit ascendeix a 79.836,05 €.
7.- La quantia dels ajuts no pot superar els 12.000,00 € per
ajuntament/entitat municipal descentralitzada/associació defensa
forestal.
8.- S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base
cinquena, d’aquesta línia de subvencions, amb la finalitat de determinar
l’objecte de la subvenció demanada, el pressupost elegible i els altres
elements determinants per a la concessió.
9.- De conformitat amb la base sisena, criteris de valoració i ponderació
de les sol·licituds, s’han valorat les sol·licituds i donades les limitacions
pressupostàries, s’ha distribuït el crèdit disponible d’acord amb les
valoracions realitzades.
FONAMENTS DE DRET
1.- En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la
normativa aplicable, ve determinada per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol,
que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions per
actuacions destinades a la prevenció local d’incendis forestals.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir als Ajuntaments i Associacions de Defensa Forestal
que s’indiquen a continuació, i que reuneixen la condició de beneficiaris
les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció
local d’incendis forestals que es detalla en cada cas, amb càrrec a la
partida 2013/1200/172/46200/01 i al número d’operació 2013008248, i
repartit de la següent manera:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Incendis Forestals
13.390,00 euros
84,24 %
11.279,74 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
Incendis Forestals
12.418,00 euros
89,30 %
11.089,27 euros
2013-190/09

Partida:

2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Ginestar
Ginestar
Incendis Forestals
3.061,30 euros
84,60 %
2.589,86 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de l'Argentera
L'Argentera
Incendis Forestals
7.935,82 euros
89,30 %
7.086,69 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Llorac
Llorac
Incendis Forestals
2.406,71 euros
89,30 %
2.149,19 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Mont-ral
Mont-ral
Incendis Forestals
12.632,00 euros
89,30 %
11.280,38 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Pontils
Pontils
Incendis Forestals
7.421,57 euros
84,60 %
6.278,65 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Incendis Forestals
17.402,48 euros
64,82 %
11.280,29 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Querol
Querol
Incendis Forestals

Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

12.000,00 euros
84,60 %
10.152,00 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Sarral
Sarral
Incendis Forestals
2.500,00 euros
84,60 %
2.115,00 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

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

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
Incendis Forestals
5.078,37 euros
89,30 %
4.534,98 euros
2013-190/09
2013-1200-172-46200-01

Segon.- Denegar les següents sol·licituds per no disposar de suficient
consignació pressupostària i amb la finalitat de donar la viabilitat i el
finançament necessari a les subvencions més puntuades, segons els
criteris de la base cinquena, recollits a l’informe tècnic.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

ADF 265 Riba-Roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Adf el Montmell
El Montmell
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Adf l'Albiol
L'Albiol
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

ADF Sant Roc
Paüls
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Alcover
Alcover
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Alforja
Alforja
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Almoster
Almoster
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bellvei
Bellvei
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Benifallet
Benifallet
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bonastre
Bonastre
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bot
Bot
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Colldejou
Colldejou
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Conesa
Conesa
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Duesaigües
Duesaigües
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Falset
Falset
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Fatarella
La Fatarella

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
La Pobla de Massaluca
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Riba
La Riba
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Les Borges del Camp
Les Borges del Camp
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de les Piles
Les Piles
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Masllorenç
Masllorenç
Incendis Forestals
Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Montferri
Montferri
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Porrera
Porrera
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Prades
Prades
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
Incendis Forestals

Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Municipi:
Concepte:

Rocafort de Queralt
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Salomó
Salomó
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Sant Jaume dels Domenys
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Tivenys
Tivenys
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vallclara
Vallclara
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vespella de Gaià
Vespella de Gaià
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilanova de Prades
Vilanova de Prades
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Catllar
El Catllar
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Lloar
El Lloar
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Perelló
El Perelló
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Pinell de Brai
El Pinell de Brai
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament del Pla de Santa Maria
El Pla de Santa Maria
Incendis Forestals

Beneficiari:

Ajuntament dels Pallaresos

Municipi:
Concepte:

Els Pallaresos
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

EMD de Bítem
Bítem (EMD)
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

EMD de la Serra d'Almos
La Serra d'Almos (EMD)
Incendis Forestals

Tercer.- Aceptar el desistiment formulat pels següents peticionaris:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

ADF La Fou de Capçanes
Capçanes
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

ADF Puntalta 169
El Pinell de Brai
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Agrupació Defensa Forestal Riudecols
Riudecols
Incendis Forestals

Quart.- Denegar les següents sol·licituds per tractar-se d’actuacions no
subvencionables, segons la base segona, apartat segon de les bases
de subvencions:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Arnes
Arnes
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Prat de Comte
Prat de Comte
Incendis Forestals

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
Incendis Forestals

Cinquè.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció
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.
Sisè.- 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 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 8.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CREU ROJA DE TARRAGONA
PER AL PROJECTE DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA I
MILLORA DE LA CASA D’ACOLLIDA. ANY 2013.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Creu Roja Tarragona és una institució humanitària de caràcter
voluntari, d’interès públic i naturalesa benèfico-social i entre els seus
fins estatutaris hi consta l’atenció als col·lectius més desfavorits o
vulnerables de la societat.
2. Dins de les seves línies estratègiques, Creu Roja de Tarragona du a
terme el Projecte de Teleassistència domiciliària i el projecte casa de
l’acollida per a donar suport a les persones afectades pel VIH/SIDA.
3. Aquesta entitat ha proposat a la Diputació de Tarragona la
col·laboració econòmica per a contribuir a les despeses derivades
d’aquests projectes.
4. La proposta de conveni actual, entre la Diputació de Tarragona i la
Creu Roja de Tarragona, és per participar en el finançament d’aquests
projectes, concretament, en la inversió per a l’adquisició d’aparells
destinats a fomentar el servei de teleassistència domiciliària entre
Ajuntaments i Consells Comarcals de la província de Tarragona; i la
realització de reformes per a la millora de la casa d’acollida.
5. El pressupost de despeses és de 33.324,93 € per a la millora de la
casa d’Acollida VIH/SIDA i 20.000,00 € per a l’adquisició d’aparells de
teleassistència. Per tant el pressupost total de totes dues actuacions
ascendeix a 53.324,93 €.
6. L’import de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a aquestes
actuacions és de QUARANTA MIL Euros (40.000 €). Aquest import va a
càrrec de la partida nominativa del pressupost vigent de la corporació
destinada a aquest efecte: 1200/313/78900-Conveni amb la Creu Roja.
7. La vigència del present conveni és per a l’any 2013, finalitzat el qual
s’extingirà sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni

tàcita.
8. La Unitat de Medi Ambient i Salut Pública del SAM ha emès informe
favorable sobre la conveniència de la signatura d’aquest conveni.

FONAMENTS DE DRET
1. És d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions; el RD 887/06 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions; les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona (aprovades pel Ple de la Diputació de
Tarragona en data 28 de setembre de 2007 i publicades íntegrament en
el BOP de Tarragona, núm. 279, d’1 de desembre de 2007); les bases
d’execució del Pressupost de 2011; i la normativa general aplicable: Llei
general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú (en matèria de
procediment), la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases de règim
local 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 la Creu Roja de Tarragona una subvenció, per al
Projecte de Teleassistència domiciliària i el projecte casa de l’acollida
per a donar suport a les persones afectades pel VIH/SIDA de l’any
2013, en concret per l’adquisició d’aparells destinats a fomentar el
servei de teleassistència domiciliària entre ajuntaments i consells
comarcals de la província de Tarragona i per la realització de reformes
per a la millora de la casa d’acollida, per import de 40.000,00 €, amb
càrrec a la partida 1200/313/78900 del pressupost de 2013.
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/resolució 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.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Creu
Roja de Tarragona per regular la concessió d’una subvenció per al
Projecte de Teleassistència domiciliària i el projecte casa de l’acollida
de l’any 2013.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Notificar aquest acord a la Creu Roja de Tarragona i traslladarho 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.
PUNT 8.5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE
CARÀCTER
EXCEPCIONAL
DEL
SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
MUNICIPAL (1ª SELECCIÓ), CONVOCATÒRIA 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 de caràcter
excepcional del Servei d’Assistència Municipal. Aquesta convocatòria
determinava l’import del crèdit pressupostari disponible per atendre la
despesa derivada de la concessió de les subvencions, amb la previsió
d’ampliar aquest import en funció de les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries.
2. En data 8 de març de 2013 es va publicar al BOPT núm. 57, la
convocatòria de subvencions de caràcter excepcional del Servei
d’Assistència Municipal.
3. La convocatòria preveu dos procediments de selecció. El termini
màxim de resolució del primer procés finalitza el 31 de juliol de 2013.
4. A la partida 1010/942/46201 del pressupost de 2013, s’ha consignat
la quantitat de 400.000 € per a les despeses subvencionables
destinades a les actuacions excepcionals d’assessorament tècnic,
econòmic, jurídic, assistència tècnica i reparació i restitució. L’import
màxim a atorgar a la primera selecció és de 200.000 €.
5. A la partida 1010/942/76200 del pressupost de 2013, s’ha consignat
la quantitat de 300.000 € per a les despeses subvencionables
destinades a les actuacions excepcionals d’inversions. L’import màxim
a atorgar a la primera selecció és de 150.000 €.
6. S’han presentat dins del termini 27 sol·licituds, 8 per a la línia
d’Inversions i 19 sol·licituds per a les línies a) d’assessorament tècnic,
econòmic, jurídic, assistència tècnica i b) reparació i restitució.
7. S’han revisat les sol·licituds i s’ha comprovat que la documentació
presentada és la que regula la base cinquena.

8. S’ha realitzat un control de les peticions mitjançant una inspecció
sobre el terreny, per part dels serveis tècnics, de totes les peticions de
l’anualitat 2013 de les línies b) i c).
9. D’acord amb la base sisena de les reguladores d’aquesta línia de
subvencions, s’han valorat i prioritzat les actuacions subvencionables,
ja que no hi ha suficient consignació pressupostària per atendre totes
les sol·licituds amb informe favorable.
10. Els responsables han declarat de forma expressa que els ens locals
que representen es troben al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, també s’ha comprovat que els ens locals no
són deutors de la Diputació de Tarragona.
11. D’acord amb el que regula la base tretzena de les Bases Generals
de la Diputació de Tarragona, l’òrgan col·legiat integrat per dos
representants del SAM i un de Secretaria, emet un informe d’avaluació
de les sol·licituds i a partir d’aquest informe la unitat gestora elaborarà
la proposta de distribució que dictaminarà la Comissió Informativa del
SAM i se sotmetrà a l’aprovació de la Junta de Govern.
FONAMENTS DE DRET
1. Bases reguladores de la concessió de subvencions de caràcter
excepcional del Servei d’Assistència Municipal.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. 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.
4. Bases generals de subvencions de la Diputació.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la
subvenció que es detalla en cada cas amb càrrec a la partida 1010-94246201 del pressupost:
Beneficiari:
Ajuntament de Bonastre
Municipi:
Bonastre
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció)"Condicionam.millora dipòsit aigua".
Pressupost elegible:
37.491,26 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
29.993,01 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Municipi:
Colldejou
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció)"Reparació un tram de carrer"
Pressupost elegible:
16.297,93 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
14.668,14 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Ajuntament de la Galera
Municipi:
La Galera
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció)."Repació talussos barranc"
Pressupost elegible:
78.914,67 euros
Percentatge concedit:
38,02 %
Import concedit:
30.000,00 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Municipi:
Nulles
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció)."Restitució servei clavegueram"
Pressupost elegible:
32.999,76 euros
Percentatge concedit:
89,91 %
Import concedit:
29.699,78 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Municipi:
Porrera
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció)."Reparació dipòsit d'aigua"
Pressupost elegible:
2.391,26 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
2.152,13 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi:
Pradell de la Teixeta
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció).."Mante.i repa.sistema captació aigua"
Pressupost elegible:
4.189,37 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
3.770,43 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Ajuntament de Riudecanyes
Municipi:
Riudecanyes
Concepte:
Subv. excepcional 2013: assistència i restitució
(1ª selecció).."redacció projecte arranajament"
Pressupost elegible:
10.176,54 euros
Percentatge concedit:
58,96 %

Import concedit:
Projecte:
Partida:

6.000,00 euros
2013-110/02
2013-1010-942-46201-01

Beneficiari:
Ajuntament de Riudecols
Municipi:
Riudecols
Concepte:
Subv. excepcional 2013: assistència i restitució
(1ª selecció).."Despeses advocat i notaria"
Pressupost elegible:
3.025,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
2.420,00 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Ajuntament de Riudecols
Municipi:
Riudecols
Concepte:
Subv. excepcional 2013: assistència i restitució
(1ª selecció).."Repació urgent canonada"
Pressupost elegible:
6.852,80 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
5.482,24 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
de clavegueram"
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
d'aigua"
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Excp.2013_Asses. i assist "Reparació del servei
5.211,18 euros
90,00 %
4.690,05 euros
2013-110/02
2013-1010-942-46201-01
Ajuntament de Vilallonga del Camp
Vilallonga del Camp
Excp.2013_Asses. i assist. "Arranjament dipòsit
41.607,00 euros
72,10 %
30.000,00 euros
2013-110/02
2013-1010-942-46201-01

Beneficiari:
Ajuntament del Molar
Municipi:
El Molar
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció)"Reparació bombes i cablejats pous aigua"
Pressupost elegible:
26.376,91 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
23.739,22 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01
Beneficiari:

EMD de Bítem

Municipi:
Bítem (EMD)
Concepte:
Subv. excepcional 2013: reparació i restitució (1ª
selecció), servei clavegueram
Pressupost elegible:
3.539,25 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
2.831,40 euros
Projecte:
2013-110/02
Partida:
2013-1010-942-46201-01

TOTAL:

185.446,40 euros

Segon. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la
subvenció que es detalla en cada ca amb càrrec a la partida 1010-94276200 del pressupost:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
talús
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

Ajuntament de Mas de Barberans
Mas de Barberans
Subv. excepcional 2013: inversio, consolidació
47.105,30 euros
63,69 %
30.000,00 euros
2013-110/02
2013-1010-942-76200-01

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

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Subv. excepcional 2013: inversió, estacio xarxa
2.613,00 euros
80,00 %
2.090,40 euros
2013-110/02
2013-1010-942-76200-01

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Subv. excepcional 2013: inversió, captació aigua
6.428,97 euros
80,00 %
5.143,18 euros
2013-110/02
2013-1010-942-76200-01

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
abastament aigua potable
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
Subv. excepcional 2013:
23.940,71 euros
80,00 %
19.152,57 euros
2013-110/02
2013-1010-942-76200-01

inversió,

servei

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
voreres i cunetes
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:

TOTAL:

Ajuntament de Riudoms
Riudoms
Subv. excepcional 2013: inversió, construcció
42.903,27 euros
69,92 %
30.000,00 euros
2013-110/02
2013-1010-942-76200-01

86.386,15 euros

Tercer. L’import de la subvenció concedida en cada cas té el caràcter
d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació subvencionada
resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta
el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent quan s’examini la
documentació justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la
quantitat proporcional segons el percentatge de subvenció establert en
aquest acord.
Quart. Desestimar les següents sol·licituds, per no ajustar-se a les
bases específiques reguladores de la convocatòria, en el motiu que en
cada cas s’indica:
Sol·licitant

Activitat

Motiu

GODALL

substitució
aparell Actuació
no
climatització casal municipal subvencionable d'acord
amb la clàusula 2ª,
apartat 2.2.1: "les que
comportin reparació o
manteniment derivat del
desgast per ús habitual".

PALLARESOS, ELS

reforç
mur
perimetral Actuació
no
piscina municipal
subvencionable d'acord
amb la clàusula 2ª,
apartat 2.2.1: "les que
comportin reparació o
manteniment derivat del
desgast per ús habitual",
i amb la clàusula 2ª,
2.2.5: "les reparacions
ordinàries en edificacions
i construccions".
reparació i restitució del Actuació
no
servei d'aigua
subvencionable d'acord
amb la clàusula 2ª,
apartat 2.2.1: "les que
comportin reparació o
manteniment derivat del
desgast per ús habitual".

ROCAFORT DE QUERALT

SANTA BÀRBARA

SECUITA, LA

reparació urgent cobertes Actuació
no
edificis municipals
subvencionable d'acord
amb la clàusula 2ª,
apartat 2.2.1: "les que
comportin reparació o
manteniment derivat del
desgast per ús habitual",
i amb la clàusula 2ª,
2.2.5: "les reparacions
ordinàries en edificacions
i construccions".
rasa
de
ventilació
i Actuació
no
pavimentació plaça per subvencionable d'acord
humitats
amb la clàusula 2ª,
a església modernista
apartat 2.2.1: "les que
comportin reparació o
manteniment derivat del
desgast per ús habitual",
i amb la clàusula 2ª,
2.2.11:
"les
que
s'executin en bens i
serveis que no siguin de
titularitat municipal".

Cinquè. Desestimar les següents sol·licituds, per no haver suficient
consignació pressupostària per atendre totes les sol·licituds, en el motiu
que en cada cas s’indica :
Sol·licitant
ALEIXAR, L'
CAMPREDÓ (EMD)
ULLDEMOLINS

JESÚS ( EMD)

Activitat
reparació
murs
contenció
equipaments
reparació urgent enllumenat
camp futbol
Reposició
urgent
murs
tancament
instal·lacions
esportives
substitució urgent coberta de les
escoles velles

Motiu
Punts 2
Punts 2
Punts 2

Punts 1

D'acord amb la
clàusula 6.3. de
les
bases
reguladores, ja
que no hi ha
suficient
disponibilitat
pressupostària.

Sisè. 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.
Setè. Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació i
traslladar-ho a la Intervenció 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 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.

9.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
PUNT 9.1.- PROPOSTA PER DECLARAR LA PÈRDUA PARCIAL AL
DRET DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PAM
2004-2007 A L’AJUNTAMENT DEL PONT D’ARMENTERA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
S’ha revisat l’expedient de concessió a l’Ajuntament del Pont
d’Armentera de la subvenció PAM 2004-2007.
2.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 18 de
novembre de 2004 va concedir a l’Ajuntament del Pont d’Armentera una
subvenció per l’actuació: “Construcció de la casa de colònies 1a fase lot
A” per import de 26.636,66 € amb un pressupost d’execució de
238.565,60 € (núm. d’operació comptable 2004034908), i per l’actuació
“Rehabilitació d’un edifici per a activitas” per import de 70.813,94 €
amb un pressupost d’adjudicació 196.770,22 € (núm. d’operació
comptable 2004034908)
3.
S’ha comprovat que l’actuació “Construcció de la casa de
colònies 1a fase lot A” no s’ha adjudicat.
4.
S’ha comprovat que l’import total, de l’actuació “Rehabilitació
d’un edifici”, per a activitats executades és de 196.573,40€, menor al
presentat inicialment, i s’ha lliurat al beneficiari de quantitat de
70.743,13€ d’acord amb les certificacions tècniques presentades.
5.
La unitat gestora ha tramès a l’Ajuntament un document
d’advertiment de la pèrdua parcial del dret de cobrament de la
subvenció anteriorment descrita.
6.
L’Ajuntament del Pont d’Armentera no ha formulat al·legacions
en el termini indicat al requeriment tramès.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de
21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
2. Les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
determinen que l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació
justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el
moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la
seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir el percentatge de
subvenció concedida i donar l’oportuna audiència al beneficiari als
efectes que pugui formular les al·legacions i consideracions que estimi
oportú.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.
Declarar la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció
de l’actuació “Construcció de la casa de colònies 1a fase lot A” per
manca de l’acord d’ adjudicació de la quantitat de 26.636,66 € que
correspon a la subenció concedida del PAM 2004-2007 a l’Ajuntament
del Pont d’Armentera.
Segon.
Declarar la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció
de l’actuació “Rehabilitació d’un edifici” per manca de justificació, de la
quantitat de 70,82 € que correspon a la subvenció concedida del PAM
2004-2007 a l’Ajuntament del Pont d’Armentera.
Tercer.
Donar de baixa el crèdit per la diferència dels l’import
concedits i el lliurats de cada actuació.
Quart.
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 9.2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’AMPLIACIÓ DE TERMINI
PER A L’EXECUCIÓ D’UNA ACTUACIÓ INCLOSA EN EL PAM 2012 A
L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’Ajuntament de Montferri en data 02/07/2013 sol·licita una
ampliació del termini per a justificar l’actuació del programa Despeses
Corrents inclosa a la convocatòria de subvenció del PAM 2012
i
al·lega que per donar resposta als requeriments rebuts no han pogut
marcar un calendari d’actuacions, la qual cosa no ha permès presentar
dins de termini la documentació justificativa.

FONAMENTS DE DRET
1.

Base 13 de les bases reguladores de subvencions del Pla
d’Acció Municipal 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 de Montferri una ampliació del termini
per justificar
l’actuació fins el 02/08/2013, aquest termini és
improrrogable.
Segon. Notificar aquesta resolució 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.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI-SAT
10.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
PUNT 10.1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES AL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TV-2021, DE VESPELLA A LA NOU DE GAIÀ I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MODIFICAT DEL PROJECTE DE

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-2021, DE VESPELLA A
LA NOU DE GAIÀ, AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER
CONTRACTA DE 2.045.995,78 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern, en sessió del 22 de febrer de 2013, va aprovar
inicialment el Projecte de condicionament de la carretera TV-2021, de
Vespella a la Nou de Gaià, amb un pressupost d’execució per
contracta de 2.029.574,75 euros.
2. En compliment del que disposa l’article 235.2 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, el projecte ha estat sotmès a informació
pública, mitjançant anunci en el BOP, núm. 52, de 2 de març de 2013.
3. S’ha sol·licitat informe dels ajuntaments de Vespella de Gaià i la Nou
de Gaià atès que les obres s’efectuaran als seus termes municipals.
També s’ha demanat autorització administrativa a l’Agència Catalana
de l’Aigua, per afectar les obres diverses lleres públiques i al Servei
Territorial de Carreteres a Tarragona per afectar les obres la intersecció
amb la carretera T-202.
4. Amb data 5 d’abril de 2013 l’Ajuntament de Vespella de Gaià,
mitjançant acord del seu Ple, ha resolt donar el vistiplau al projecte.
5. L’Ajuntament de la Nou de Gaià, amb un escrit de data 5 d’abril de
2013, ha al·legat que caldria modificar la intersecció amb la carretera T202 per no afectar la parcel·la destinada a la construcció de les futures
escoles municipals i que es mantinguin les vores actuals de la carretera
per no afectar la situació de les edificacions urbanes que s’ubicaran
dins de la parcel·la.
6. L’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant resolució de 3 d’abril de
2013 ha autoritzat les obres amb un seguit de condicions particulars i
generals que consten en l’expedient del projecte que es tramita.
7. El Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat mitjançant resolució de 27 de maig de 2013 ha autoritzat
les obres amb un seguit de condicions administratives, generals i
específiques. Concretament dins de les específiques hi ha l’ampliació
de les amplades dels carrils a la zona de l’accés de la intersecció en T
entre la carretera TV-2021 i la T-202 i la disposició de senyalització
horitzontal i vertical d’Stop (enlloc de cediu el pas) al carril de sortida de
la carretera TV-2021 i incorporació a la T-202.
8. Amb data 3 de juliol de 2013 el Servei d’Assistència al Territori ha
informat que no hi ha cap inconvenient a acceptar el conjunt de
condicions exigides pels organismes esmentats anteriorment i acceptar
l’al·legació formulada per l’Ajuntament de la Nou de Gaià. Això no

obstant acceptar aquest al·legació i les dues condicions específiques
del Servei Territorial de Carreteres exigeixen la redacció d’un projecte
modificat.
9. En aquest sentit el Servei d’Assistència al Territori ha redactat el
Modificat del projecte de condicionament de la carretera TV-2021, de
Vespella a la Nou de Gaià, amb un pressupost d’execució per contracta
de 2.045.995,78 euros.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (arts.
34.1.l, 34.2 i 35.2.b pel que fa a la competència per a l’aprovació i la
seva delegació) i en concordança, el Decret de la Presidència de la
Diputació núm. 1-2011-1583, de 25 de juliol de 2011.
2. 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 (arts. 234 i 235)
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic
5. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del ens locals,
(arts. 172 i 175).
6. Altres aspectes sobre procediment: Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques i altres disposicions
concordants.
7. Altres aspectes tècnics: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i Decret 293/2003, de
18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres i
altres disposicions concordants
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Acceptar el conjunt de condicions exigides per l’Agència Catalana de
l’Aigua i els Serveis Territorials de Carreteres a Tarragona, d’acord amb
allò que consta en l’informe emès pel Servei d’Assistència al Territori i
que s’ha reflectit en la part expositiva d’aquesta resolució.
2. Resoldre les al·legacions presentades per l’Ajuntament de la Nou de
Gaià de conformitat amb l’informe emès pel Servei d’Assistència al
Territori i que consta en la part expositiva d’aquesta resolució.
3. Aprovar definitivament el Modificat del projecte de condicionament de
la carretera TV-2021, de Vespella a la Nou de Gaià, amb un pressupost
d’execució per contracta de 2.045.995,78 euros i que consta de
Memòria i Annexos, Plànols, Plec de condicions facultatives i
Pressupost, per tal que es pugui efectuar la contractació de les obres.

4. Notificar el contingut d’aquest acord als ajuntaments de Vespella de
Gaià i la Nou de Gaià, a l’Agència Catalana de l’Aigua i als Serveis
Territorials de Carreteres a Tarragona.
5. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats,
tota vegada que l’anterior aprovació del Projecte porta implícita la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.
6. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats, amb expressió
dels propietaris i demés circumstàncies i exposar-la al públic pel termini
reglamentari.
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 10.2.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DEL PERMÍS SOL·LICITAT
PER AIGUAVIVA FRUITS, CB, PER COL·LOCAR UN RÈTOL
INFORMATIU EN ZONA D'INFLUÈNCIA DE LA CARRETERA TV2443.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 30 de maig de 2013 s'ha rebut una sol·licitud del senyor XXXXX
en nom de l'empresa Aguaviva Fruits, CB, en què demana autorització
a la Diputació per a la col·locació de rètol informatiu en zona d'influència
de la carretera TV-2443, de Vila-rodona a Aiguaviva, al PK 16,140.
2. Amb data 19 de juny de 2013 els Serveis Tècnics Territorials han
emès un informe desfavorable a la sol·licitud de senyor XXXXX, segons
consta en l'expedient de permisos núm. 230/2013, en el sentit següent:
El sol·licitant desitja col·locar un rètol informatiu amb el text Agrobotiga
Masia Cal Joan de la Torre, en el PK 16+410 marge esquerra de la
carretera TV-2443, de Vila-rodona a Aiguaviva, intersecció amb el camí
a la Joncosa de Montmell.
El contingut del senyal no s'adapta a la normativa vigent en matèria de
senyalització d'orientació urbana ni interurbana, a més Agrobotiga
Masia Cal Joan de la Torre no és cap topònim oficial, nucli de població,
etc.
Per tot l'exposat i donant compliment a l'article 91 del Decret 293/2003
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, que prohibeix

explícitament la publicitat en una franja de 100m mesurada des de
l'aresta exterior de la calçada, s'informa desfavorablement la
senyalització sol·licitada.
FONAMENTS DE DRET
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
general de carreteres
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de carreteres
- Decret de presidència 1-2011-1583, de 25 de juliol de 2011, de
delegacions de competències del president a la Junta de Govern.
En conseqüència, S’ACORDA:
Denegar el permís per a la col·locació d'un rètol informatiu, en zona
d'influència de la carretera TV-2443, de Vila-rodona a Aiguaviva, al PK
16,410, sol·licitat per l'empresa Aiguaviva Fruits, CB, que consta en
l'expedient de permisos núm. 230/2013, pels motius que es descriuen
en la part expositiva de la resolució.
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 10.3.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DEL PERMÍS SOL·LICITAT
PER L'EMPRESA ELS PINS DE PRENAFETA, PER COL·LOCAR UN
SENYAL DE SERVEIS EN ZONA D'INFLUÈNCIA DE LA CARRETERA
TV-2421, DE MONTBLANC A PRENAFETA.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 13 de juny de 2013 s'ha rebut una sol·licitud del senyor XXXXX
en nom de l'empresa Els Pins de Prenafeta, en què demana autorització
a la Diputació per a la col·locació d'un senyal de serveis (S-110) en
zona d'influència de la carretera TV-2421, de Montblanc a Prenafeta, al
PK 4,525.
2. Amb data 25 de juny de 2013 els Serveis Tècnics Territorials han
emès un informe desfavorable a la sol·licitud de senyor JXXXXX,

segons consta en l'expedient de permisos núm. 265/2013, en el sentit
següent:
El sol·licitant demana autorització per a la col·locació d'un senyal de
serveis (S-110) en la carretera TV-2421, de Montblanc a Prenafeta, en
el PK 4,525 marge dret. L'hotel rural està situat dins del nucli urbà de
Prenafeta i fora de l'esmentada carretera.
Es pretén senyalitzar un hotel/servei que dista més de 500m del punt de
col·locació del senyal. D'acord amb la normativa de carreteres,
instrucció de carreteres 8.1-IC Senyalització Vertical, el senyal de
serveis S-110 només es autoritzable a una distància (entre el
servei/hotel i el senyal) compresa entre 150 i 200m i únicament en cas
que el servei/hotel disposi d'un accés directe a la carretera.
Per tot això i donat que no es dóna compliment a la normativa de
senyalització, s'informa desfavorablement la sol·licitud presentada.
FONAMENTS DE DRET
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
general de carreteres
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de carreteres
- Instrucció de Carreteres 8.1-IC. Senyalització vertical.
- Decret de presidència 1-2011-1583, de 25 de juliol de 2011, de
delegacions de competències del president a la Junta de Govern.
En conseqüència, S’ACORDA:
Denegar el permís per a la col·locació d'un senyal de serveis (S-110),
en zona d'influència de la carretera TV-2421, de Montblanc a Prenafeta,
al PK 4,525, sol·licitat per l'empresa Els Pins de Prenafeta, que consta
en l'expedient de permisos núm. 265/2013, pels motius que es
descriuen en la part expositiva de la resolució.
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 10.4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ A
L'AJUNTAMENT DE LA RIBA DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES
IMPLANTADES EN EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
D'INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA A LA TRAVESSERA DE LA RIBA,
CARRETERA TV-7044.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern
de 9 de novembre de 2012, va adjudicar les obres d’instal·lació
semafòrica a la travessera de la Riba, carretera TV-7044.
2. En data 12 de febrer de 2013 es va signar l’acta de comprovació del
replanteig i en data 18 d’abril de 2013 es va signar l’acta de recepció de
les esmenades obres.
3. Les obres han consistit a instal·lar uns semàfors a la carretera
TV-7044, per tal de donar trànsit alternatiu als vehicles pesants entre
PK. 0+700 i el PK. 1+020 i a més a més regular l’accés i sortida als
col·legis públics situats entre els punts quilomètrics assenyalats. Les
obres s’han completat amb senyalització horitzontal i vertical.
4. La Comissió informativa dels Serveis d’Assistència al Territori amb
data 22 de maig de 2013 ha dictaminat favorablement cedir a
l’Ajuntament de la Riba la gestió del manteniment i conservació de les
instal·lacions semafòriques implantades en execució de les obres del
Projecte d’instal·lació semafòrica a la travessera de la Riba, carretera
TV-7044.
5. L’Ajuntament de la Riba, en la sessió del Ple de data 13 de juny de
2013, ha acordat acceptar la gestió del manteniment i conservació de
les instal·lacions semafòriques implantades en execució de les obres
del Projecte d’instal·lació semafòrica a la travessera de la Riba,
carretera TV-7044. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a assumir el
consum d’energia elèctrica mitjançant la connexió a la corresponent
xarxa pública de subministrament.
FONAMENTS DE DRET
- Quant a la relació interadministrativa, la formalització del conveni i
l’encàrrec de gestió són d’aplicació:
Article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(especialment els apartats 1,2 i 4).
Article 10 i capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Article 30 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Article 43 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres, així com altres
disposicions concordants.
2. Els elements objecte de cessió es descriuen a l’article 49 del
Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Cedir a l’Ajuntament de la Riba la gestió del manteniment i
conservació de les instal·lacions semafòriques implantades en execució
de les obres del Projecte d’instal·lació semafòrica a la travessera de la
Riba, carretera TV-7044. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Riba es
compromet a assumir el consum d’energia elèctrica mitjançant la
connexió a la corresponent xarxa pública de subministrament.

Segon. Aprovar el conveni que regula la cessió de referència.
Tercer.
conveni.

Facultar el senyor president per a la signatura d’aquest

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 10.5.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DEL PERMÍS SOL·LICITAT
PER LA SENYORA MARIA GARCIA TOVAR, PER COL·LOCAR TRES
SENYALS DE SERVEIS (S-111) EN ZONA D'INFLUÈNCIA DE LA
CARRETERA TV-7045, DE MONT-RAL A LA T-704 PEL BOSQUET I
L'AIXÀVEGA, DEL PK 0,025 AL PK 1,100.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 18 de juny de 2013 s'ha rebut una sol·licitud del senyor XXXXX en
nom de la senyora XXXXX, en què demana autorització a la Diputació
per a la col·locació de tres senyals de serveis (S-111) en zona
d'influència de la carretera TV-7045, de Mont-ral a la T-704 pel Bosquet
i l'Aixàvega, del PK 0,025 al PK 1,100.

2. Amb data 8 de juliol de 2013 els Serveis Tècnics Territorials han
emès un informe desfavorable a la sol·licitud de senyor XXXXX, segons
consta en l'expedient de permisos núm. 309/2013, en el sentit següent:
La sol·licitant demana autorització per a la col·locació de tres senyals de
serveis (S-111): dos en la carretera TV-7045, de Mont-ral a la T-704 pel
Bosquet i l'Aixàvega, en els Pks 0+850 i 1+100 i un més en la carretera
TV-7045b, ramal d'accés a Mont-ral, al PK 0+025.
El servei/restaurant està situat al PK 0+050 de la carretera TV-7045b i
es pretén senyalitzar-lo en les carreteres TV-7045 i TV-7045b. D'acord
amb la normativa de carreteres, instrucció de carreteres 8.1-IC
Senyalització Vertical, només es poden senyalitzar els serveis que es
trobin en la mateixa carretera i que a més disposin d'un accés directe a
la carretera o a través d'un vial de servei.
Per tot això i donat que no es dóna compliment a la normativa de
senyalització, s'informa desfavorablement la sol·licitud presentada.
No obstant, es fa constar que sí seria autoritzable el senyal de serveis
S-111 en la carretera TV-7045b, si es realitza una nova sol·licitud
referida exclusivament a aquest senyal.
FONAMENTS DE DRET
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
general de carreteres
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de carreteres
- Instrucció de Carreteres 8.1-IC. Senyalització vertical.
- Decret de presidència 1-2011-1583, de 25 de juliol de 2011, de
delegacions de competències del president a la Junta de Govern.
En conseqüència, S’ACORDA:
Denegar el permís per a la col·locació de tres senyals de serveis (S111), en zona d'influència de la carretera TV-7045, de Mont-ral a la T704 pel Bosquet i l'Aixàvega, del PK 0,025 al PK 1,100, sol·licitat per la
senyora
XXXXX, que consta en l'expedient de permisos núm.
309/2013, pels motius que es descriuen en la part expositiva de la
resolució.

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 10.6.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DEL PERMÍS SOL·LICITAT
PER L'EMPRESA CONS Y PROM DANIEL SOLÉ, SL, PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE TARIMA DE FUSTA I TANCA PERIMETRAL PER A
TERRASSA DE BAR, EN ZONA D'INFLUÈNCIA DE LA CARRETERA T211, DE LA POBLA DE MONTORNÈS A LA NOU DE GAIÀ, AL PK
3,725.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 9 de juliol de 2013 s'ha rebut una sol·licitud del senyor XXXXX en
nom de Cons y Prom Daniel Solé, SL, en què demana autorització a la
Diputació per a la instal·lació de tarima de fusta i tanca perimetral per a
terrassa de bar, en zona d'influència de la carretera T-211, de la Pobla
de Montornès a la Nou de Gaià, al PK 3,725.
2. Amb data 10 de juliol de 2013 els Serveis Tècnics Territorials han
emès un informe desfavorable a la sol·licitud de senyor XXXXX, segons
consta en l'expedient de permisos núm. 319/2013, en el sentit següent:
En relació amb l'afer esmentat i una vegada vista la documentació,
s'informa que la carretera discorre per un tram de sòl urbà, és
d'aplicació el capítol III, Trams urbans i travesseres, del Decret legislatiu
2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
carreteres. També és d'aplicació el títol sisè, Trams urbans i
travesseres, del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament general de carreteres.
D'acord amb l'art. 167, Autoritzacions que afecten la calçada o el subsòl
de la zona de domini públic, de l'esmentat Reglament de carreteres
correspon a la persona titular de la carretera atorgar l'autorització per a
la realització d'obres o actuacions que afectin a la calçada o, en funció
de les exigències dels sistema viari, afectin el subsòl de la zona de
domini públic per a la implantació o la construcció de les
infraestructures imprescindibles per a la prestació de serveis públics
essencials.
D'acord amb l'art. 168, Autoritzacions en zona de domini públic, de
l'esmentat Reglament de carreteres correspon a l'Ajuntament atorgar
les autoritzacions amb l'informe previ favorable i vinculant del titular de
la carretera per als tres primers metres de domini públic exterior a la
calçada.

Aquesta Secció d'Explotació del Servei d'Assistència al Territori de la
Diputació de Tarragona informa desfavorablement la sol·licitud
presentada per Cons y Prom Daniel Solé, SL, per a la instal·lació d'una
tarima de fusta i tanca perimetral per a terrassa de bar en la zona
d'estacionament de vehicles de la carretera T-211, de la Pobla de
Montornès a la Nou de Gaià, al PK 3,725 en el marge esquerra, atès
que la instal·lació no pot considerar-se infraestructures imprescindibles
per a la prestació de serveis públics essencials. Tampoc és autoritzable
la instal·lació a la zona d'estacionament de vehicles perquè es posaria
en perill la seguretat viària tant dels usuaris de la carretera com la dels
usuaris de la instal·lació.
FONAMENTS DE DRET
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
general de carreteres
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de carreteres
- Decret de presidència 1-2011-1583, de 25 de juliol de 2011, de
delegacions de competències del president a la Junta de Govern.
En conseqüència, S’ACORDA:
Denegar el permís per a la instal·lació d'una tarima de fusta i tanca
perimetral per a terrassa de bar, en zona d'influència de la carretera T211, de la Pobla de Montornès a la Nou de Gaià, al PK 3,725, sol·licitat
per l'empresa Cons y Prom Daniel Solé, SL, que consta en l'expedient
de permisos núm. 319/2013, pels motius que es descriuen en la part
expositiva de la resolució.
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.

RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
11.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
PUNT 11.1.- PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTE LA
CONVOCATÒRIA 09/101 PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES
DE PERSONAL LABORAL, D'AUXILIAR DE SUPORT, GRUP C2L,

TORN LLIURE, APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA
21 DE JUNY DE 2013
1. FETS
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21
de juny de 2013 va aprovar les bases específiques que han de regir la
selecció mitjançant concurs oposició, torn lliure, de quatre places
d’auxiliar de suport, C2L, incloses en les ofertes públiques d’ocupació
dels anys 2009 i 2010 així com iniciar-ne la convocatòria.
La convocatòria i les bases no s’han publicat en el butlletí oficial de la
província per la qual cosa no s’ha iniciat el termini de presentació
d’instàncies.
La Diputació de Tarragona considera que pel tipus de funcions
inherents a elles, més pròpies de personal funcionari, és convenient
modificar el seu règim jurídic i, en conseqüència, iniciar un procés per a
la seva conversió en places de personal funcionari mitjançant la
corresponent modificació de plantilla.
Per aquest motiu és necessari deixar sense efecte l’acord de Junta de
Govern més amunt esmentat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
2.2. Article 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 21 de
juny de 2013 pel qual s’aproven les bases i s’inicia la convocatòria per
a la selecció de quatre places de personal laboral d’auxiliar de suport,
C2L, per les raons manifestades a la part expositiva.

PUNT 11.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE
LES COMARQUES DE L'EBRE PER A REGULAR LA CONCESSIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ PER A L’ACTIVITAT PLA D'ACTUACIÓ 2013
PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de

subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
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, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. 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.
En l’orgànic del departament de Polítiques Actives d’Ocupació del
pressupost per a l’exercici 2013 hi ha una assignació nominativa de
subvenció a favor de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre per a regular la concessió d’una subvenció per a l’activitat Pla
d’actuació 2013 per al foment de l’activitat empresarial per import de
9.000,00 € (aplicació pressupostària 2013 8040 241 48900).
S’han sol·licitat els corresponents informes a la Secretaria i la
Intervenció general de la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2013
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1.

Concedir una subvenció a:

Entitat

Activitat

Associació
d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre
(AECE)

Pla
d’actuació
2013 per al
foment de
l’activitat
empresarial

Pressupost Pressupost %
Subvenció Partida
total
elegible
53.600 €
53.600 €
9.000 € 8040/241
16,79%
/48900

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.
L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final
l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així
manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent
examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge
subvenció establert en aquest acord.

de
ho
en
la
de

2.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre per a regular la concessió
d’una subvenció per a l’activitat Pla d’actuació 2013 per al foment de
l’activitat empresarial, que conté el règim específic d’aquesta
col·laboració i que figura com a annex a l’expedient.
3.
Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
4.

Traslladar-ho a la Intervenció perquè en tingui coneixement.

5.
Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni regulador
que s’aprova, al beneficiari.
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.

PUNT 11.3.- 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
SUPORT A L’EMPRENEDORIA A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA PER A L’ANY 2013
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de
2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-022012).
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, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. 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.
En l’orgànic del departament de Polítiques Actives d’Ocupació del
pressupost per a l’exercici 2013 hi ha una assignació nominativa de
subvenció a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tarragona per a les activitats de suport a l’emprenedoria
a la demarcació de Tarragona de l’any 2013 per import de 6.000,00 €
(aplicació pressupostària 2013 8040 431 48903).
S’han sol·licitat els corresponents informes a la Secretaria i la
Intervenció general de la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2013
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1.

Concedir una subvenció a:

Entitat

Activitat

Cambra Oficial de
Comerç, Indústria
i Navegació de
Tarragona

Activitats de
suport a
l’emprenedoria
a la demarcació
de Tarragona
de l’any 2013

Pressupost Pressupost %
Subvenció Partida
total
elegible
25.575,00 € 25.575,00 € 23,46%
6.000,00 € 8040/431
/ 48903

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.
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 el 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.
2.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona per a regular la
concessió d’una subvenció per a les activitats de suport a
l’emprenedoria a la demarcació de Tarragona de l’any 2013, que conté
el règim específic d’aquesta col·laboració i que figura com a annex a
l’expedient.
3.
Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
4.

Traslladar-ho a la Intervenció perquè en tingui coneixement.

5.
Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni regulador
que s’aprova, al beneficiari.
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.

PUNT 11.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA
RESERVA ECONÒMICA PER DESPESES D’ORGANITZACIÓ
D’ACTES DELS PREMIS EMPRÈN
EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona organitza la 1a. edició dels Premis Emprèn
per fomentar l’esperit emprenedor i incentivar la presa de mesures que
contribueixin a l’aparició de noves iniciatives empresarials, així com
reconèixer la consolidació empresarial, donant suport a les persones
emprenedores del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
La dotació pressupostària inicial del projecte era de 70.000 euros,
50.000 euros de dotació de premis (8040/241/48100) i 20.000 euros per
despeses corrents d’organització d’actes (8040./241/22606).
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 de març de
2013, va aprovar inicialment les Bases especifiques que han de regir la
convocatòria del procediment administratiu de la 1a. Edició dels Premis
Emprèn. En aquest mateix acord es van aprovar les despeses que
comportarà l’organització dels premis per un import de 20.000,00 euros

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/22606 (A núm.
2013002955).
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 17 de maig de
2013 es va aprovar la convocatòria del procediment administratiu de la
1a. Edició del Premis Emprèn amb una dotació total màxima de 35.000
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/48100).
Donat que l’import total del projecte era de 70.000 euros i finalment la
convocatòria només preveu una dotació de premis en 35.000 euros, i
no els 50.000 inicialment previstos, es va proposar de transferir els
15.000 euros de l’aplicació d’Accions de suport a l’emprenedoria a
l’organització del concurs. Així doncs, per acord del Ple de la Diputació
de data 31 de maig de 2013 es va aprovar la modificació de crèdit
número 3 del pressupost de la Corporació 2013 que incloia la baixa per
anul·lació dels 15.000 euros a l’aplicació pressupostària
8040.241.48100 i el suplement corresponent d’aquests 15.000 euros a
l’aplicació 8040.241.22606 per l’organització dels premis.
FONAMENTS DE DRET
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2013
Normativa general aplicable: LGP, LRJPAC, LRJPCat i TRLRHL
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1- Ampliar la reserva econòmica A núm. 2013002955 en 15.000 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/22606 per
l’organització dels Premis Emprèn.
2- Comunicar-ho a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 12.- PROPOSTA PER INICIAR EL PROCEDIMENT DE
REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A

L'AJUNTAMENT DE CAPAFONTS, PER L'ADEQUACIÓ DE LA SALA
D'ACTES I DE REUNIONS DE CAPAFONTS. ANY 2008.
FETS
1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 18 de juliol de 2008,
va concedir una subvenció per import de 11.000,00 euros a
l'Ajuntament de Capafonts, per adequació de la instal.lació elèctrica de
la sala d'actes i de reunions de Capafonts.
2. L’any 2009, la Intervenció general de la Diputació inicia el control
financer sobre comptes anuals de l'exercici 2008, i en data 18 de juliol
de 2013, s’informa a l’òrgan gestor del següent :
“5

Resultats del treball

Per a la revisió de la subvenció s’ha tingut en compte la següent
documentació:
. Expedient de la subvenció facilitat per l’òrgan gestor.
. Manaments de pagament de la subvenció.
. Justificants de les despeses ocasionades i documents acreditatius del
seu
pagament, certificat d’ingressos de l’activitat objecte de
subvenció i documentació comptable de l’exercici presentada pel
beneficiari de la subvenció.
a.

Conclusió sobre el compliment de l’execució del projecte o la
realització de l’activitat:
S’ha obtingut evidència documental de la realització de les
actuacions subvencionades.

b.

Conclusió sobre les revisions efectuades:
De les revisions comunes i específiques realitzades sobre
l’expedient d’acord amb el que s’estableix al punt 4 d’aquest
informe se’n poden extreure les següents conclusions:
•

•

•

Respecte de la fase de concessió:
S’ha constatat que s’han reunit tots els requisits establerts
en la normativa reguladora per a la concessió de la
subvenció.
Respecte de la fase de justificació:
S’ha constatat que en el moment de la justificació es van
reunir tots els requisits establerts en la normativa reguladora
per a la justificació de la subvenció.
Respecte de la revisió de control financer:
S’ha obtingut evidència documental de les despeses
efectuades per a portar a terme l’activitat subvencionada. Pel
que fa a l’acreditació del pagament de les despeses anteriors,
s’ha acreditat el pagament de despeses per un import inferior
a les que es van presentar a la justificació a l’òrgan gestor.

El beneficiari va presentar en la sol·licitud de subvenció un
pressupost de 44.847,51 euros, i en funció d’aquest
pressupost es va concedir la subvenció de 11.000,00 euros.
En el moment de la justificació de la subvenció a l’òrgan
gestor el beneficiari va presentar un balanç econòmic dintre
de l’expedient de justificació de subvenció per import de
44.847,51 euros, raó per la qual es va pagar l’import total
concedit.
En el decurs dels treballs de control, l’ajuntament de
Capafonts presenta les següents despeses:
- Factura de Massana Serveis i Reparacions, SL de 30 de
gener de 2009 per import de 9.713,41 euros, pagada per
l’ajuntament
mitjançant transferència bancària el 10 de
desembre de 2009
- Factura de Massana Serveis i Reparacions, SL de 30
d’abril de 2009 per import de 22.883,12 euros, pagada per
l’ajuntament mitjançant
transferència bancària el 10 de
desembre de 2009.
- Factura de Massana Serveis i Reparacions, SL de 16
d’abril de 2013 per import de 12.218,77 euros.
En referència a aquesta última factura, l’ajuntament de
Capafonts exposa, mitjançant escrit de data 23 d’abril de
2013:
“Que un cop s’ha recopilat tota la documentació que es
demana, es detecta que no consta registre d’entrada a
l’ajuntament de la factura que Massana Serveis i Reparacions
havia d’haver emès en el seu moment i que correspon a la
diferència pendent de facturar, per import de 12.218,77 euros.
Que havent detectat aquesta incidència, de la no
constància de la factura esmentada, l’ajuntament, en el
moment del tancament de l’exercici, va trametre escrit a la
mercantil perquè s’esmenés tal incidència. Davant del silenci
de la mateixa, l’ajuntament no va poder procedir efectivament
a la seva liquidació, donant-se de baixa l’obligació.
Rebuda la vostra demanada d’informació, en data 20 de
gener de 2013, s’ha reiterat la reclamació efectuada a
Massana Serveis i Reparacions, que reconeix que, per
omissió, no es va enviar la factura corresponent en el seu dia.
En data 16 d’abril de 2013, Massana Serveis i
Reparacions, emet la factura núm. 16/2013 per l’import
pendent referit, amb la salvetat que, Massana Serveis i
Reparacions assumeix la diferència d’IVA del 16% pel qual
s’havia d’haver facturat enlloc del 21% actual.
En conseqüència, l’ajuntament procedirà al pagament de
la factura, totalitzant així l’import de l’adjudicació de l’obra que
es va realitzar”.
En referència a això, l’article 31.2 de la LGS estableix que
“Excepte disposició expressa en contra en les bases
reguladores de la subvencions, es considerarà despesa
realitzada aquella que ha estat efectivament pagada amb

anterioritat a la finalització del període de justificació
determinat per la normativa reguladora de la subvenció.”
La base 7ena reguladora de la convocatòria estableix que
“El termini per justificar les subvencions atorgades serà, com
a màxim, fins el 31 de desembre de l’any següent al de la
concessió.” Aquesta subvenció es va concedir durant
l’exercici 2008, per tant el termini màxim per justificar, i per
tant pagar la despesa per part del beneficiari, va finalitzar el
31 de desembre de 2009.
En conseqüència, de les factures presentades per
l’ajuntament de Capafonts en el decurs dels treballs de
control només es poden acceptar les dues factures emeses i
pagades durant l’exercici 2009.
L’article 37.1 c) de la LGS estableix, com a una de les
causes de reintegrament “l’incompliment de l’obligació de
justificació o la justificació insuficient”. Per una altra banda,
l’article 83.1 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la LGS estableix que “(...)En tot cas
si, realitzada l’activitat i finalitzat el termini per justificar, se
hagués pagat només una part de les despeses en què
s’hagués incorregut, a efectes de pèrdua del dret de
cobrament, s’aplicarà el principi de proporcionalitat”.
En aquest sentit, l’article 89.1 del RD 887/2006 estableix
que “Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o
parcial de la subvenció en el supòsit de manca de justificació
o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article
37 de la LGS”.
Per tant, d’acord amb la normativa aplicable correspondria
el reintegrament de la part proporcional no pagada en el seu
moment pel beneficiari, tal i com es detalla al següent resum
econòmic:
c.
Resum econòmic:
- En la fase de gestió de la subvenció:
. Pressupost elegible: .............................. 44.847,51 euros
. Subvenció concedida: ........................... 11.000,00 euros
.
% de subvenció/pressupost:.............................. 24,53 %
.
Despeses presentades: ........................ 44.815,30 euros
.
Import lliurat: ......................................... 11.000,00 euros
- En la fase de control financer:
. Despeses presentades: ......................... 44.815,30 euros
. Import de la justificació acceptada: ..... 32.596,53 euros
. Subvenció que correspondria: ................ 7.995,93 euros
. Import que correspondria reintegrar:....3.004,87 euros”

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
RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals
Bases específiques de la convocatòria exercici 2008, aprovades per
acord de la Junta de Govern de data 11/01/2008
Bases d’execució del pressupost per a l'exercici 2008
Bases general de subvencions de la Diputació de Tarragona, per a
l'exercici 2008
Conclusions :
D’acord amb el que s’exposa en els punts anteriors i tenint en compte la
documentació recopilada en el decurs dels treballs de control, la
conclusió de l’informe és:
a) La present subvenció s’ha concedit de forma correcta i adequada en favor
del beneficiari de la subvenció d’acord amb el que estableix la LGS i les seves
bases reguladores.
b)

S’ha constatat que s’han realitzat les operacions subvencionades.

c) Respecte al finançament de l’actuació, en el decurs dels treballs de control
el beneficiari ha acreditat unes despeses inferiors al pressupost elegible
presentat en la sol·licitud de la subvenció, tal i com s’indica en el punt 5.b
d’aquest informe, per la qual cosa es proposa el reintegrament dels 3.004,87
euros.
3. Així doncs, la unitat gestora, d’acord amb l’informe d’Intervenció incia el
procediment de reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article 51 de la

Llei general de Subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de 3,004,87 euros,
import parcial de la subvenció concedida per la Junta de Govern
d’aquesta Diputació en data 18 de juliol de 2008, a l'ajuntament de
Capafonts, per l'adequació de la instal.lació elèctrica de la sala d'actes i
de reunions de Capafonts, atès que segons els treballs de control
financer, s'ha acreditat unes despeses inferiors al pressupost elegible
presentat en la sol.licitud de la subvenció.
Segon. Notificar l’acord al beneficiari, i comunicar-li que disposa d’un
termini màxim de quinze dies des de l’endemà de la recepció de la
notificació per presentar al.legacions o els documents que consideri
pertinents, amb l’advertiment que en cas contrari es continuarà amb la
tramitació del procediment de reintegrament.

Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació der
Tarragona
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat

PUNT 13.- PROPOSTA PER INICIAR EL PROCEDIMENT DE
REINTEGRAMENT
DE
LA
SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
A
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE MONTORNÈS, PER LA XXXIII ENA.
EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS.
ANY 2008.
FETS
1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 11 de juliol de 2008,
va concedir una subvenció per import de 2,600,00 euros a l'Associació
Amics de Montornés, de La Pobla de Montornés, per la XXXIIIena
edició del pessebre vivent de la La Pobla de Montornés, a càrrec de la
partida 2010/451/48910, del pressupost 2008.
2. L’any 2009, la Intervenció general de la Diputació inicia el control
financer sobre comptes anuals de l'exercici 2008, i en data 18 de juliol
de 2013, s’informa a l’òrgan gestor del següent :
“5. Resultats del treball:
Per a la revisió de la subvenció s'ha tingut en compte la següent
documentació:
. Espedient de la subvenció facilitat per l'òrgan gestor.
. Manaments de pagament de la subvenció.
a.

Conclusió sobre el compliment de l’execució del projecte o
la realització de l’activitat:
•

b.

No s’ha obtingut evidència de la realització de les actuacions
subvencionades ni tampoc del seu correcte i adequat
finançament.

Conclusió sobre les revisions efectuades:
De les revisions comunes i específiques realitzades sobre
l’expedient d’acord amb el que s’estableix al punt 4 d’aquest
informe se’n poden extreure les següents conclusions:
Respecte de la fase de concessió:
S’ha constatat que en la fase de concessió es van reunir tots
els requisits establerts en la normativa reguladora per a la
concessió de la subvenció.

Respecte de la fase de justificació:
S’ha constatat que en la fase de justificació es van reunir tots
els requisits establerts en la normativa reguladora per a la
justificació de la subvenció, llevat del que fa referència a la
despesa justificada.
El beneficiari va presentar a la sol·licitud de subvenció un
pressupost de 20.000,00 euros, i en base a aquest
pressupost es va concedir una subvenció de 2.600,00 euros.
En el moment de la justificació de la subvenció a l’òrgan
gestor el beneficiari va presentar despeses per import de
16.000,00 euros, per la qual cosa, i segons la base 23.4
general de subvencions de la Diputació de Tarragona s’hauria
d’haver reduït proporcionalment l’import a lliurar al beneficiari.
En canvi, es va lliurar l’import total concedit.
Respecte de la revisió de control financer:
No s’ha pogut obtenir evidència documental de les despeses
efectuades per a portar a terme l’activitat subvencionada ni
tampoc del seu pagament efectiu.
El 20 de desembre de 2012 es va rebre l’avís de recepció de
la notificació en la qual s’informava Amics de Montornès que
havia estat seleccionada la subvenció que va rebre l’any 2008
per la “XXXIIIena edició del pessebre vivent de la Pobla de
Montornès” per al control financer de subvencions i es va fer
la petició de la informació escaient, la qual s’havia de
presentar en el termini de 3 mesos. Aquest termini va passar
sense que es rebés cap documentació.
Atès que no s’havien rebut notícies per part del beneficiari, el
2 d’abril de 2013 es va fer un segon requeriment demanant la
documentació sol·licitada concedint un nou termini d’un mes i
mig per tal que presentessin la documentació. El 5 d’abril es
va rebre l’avís de recepció i el termini s’ha exhaurit sense
que s’hagi rebut la documentació.
Atenent a aquests fets, per una banda l’article 46.1 de la LGS
estableix que “Els beneficiaris estan obligats a prestar
col·laboració i facilitar tota aquella documentació que li sigui
requerida en l’exercici de les funcions de control (...)”. Per una
altra banda, l’article 46.2 de la LGS estableix que “La
negativa al compliment d’aquesta obligació es considerarà
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
previstos a l’article 37 de la LGS”.

-

Resum econòmic:
 En la fase de gestió de la subvenció:
Pressupost elegible: .................................... 20.000,00 euros
Subvenció concedida: ................................... 2.600,00 euros
% subvencionat:............................................................... 13%

Despeses presentades: ............................... 16.000,00 euros
Import lliurat: .................................................. 2.600,00 euros
 En la fase de control financer:
Despeses presentades: ........................................ 0,00 euros
Import de la justificació acceptada: .................... 0,00 euros
Import que es proposa reintegrar:................ 2.600,00 euros
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
RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'hisendes locals
Bases específiques de la convocatòria de l'exercici 2008,
aprovades per acord de la Junta de Govern de data 11 de
gener de 2008
Bases d’execució del pressupost per a l'exercici 2008
Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per a l'exercici 2008 aprovades per acord del Ple
de data 28 de setembre de 2007

La conclusió d’aquest informe és :
D'acord amb el que s'exposa en els punts anteriors i tenint en compte la
documentació recopilada en el decurs del treballs de control la
conclusió de l'informe és:
a) La present subvenció s'ha concedit de forma correcta en favor del
beneficiari de la subvenció d'acord amb el que estableix la LGS i ´led
seves bases reguladores.
b) No s'ha
constantat que s'haguessin realitzat les operacions
subvencionades.
c) No s'han pogut realitzar els treballs de control financer ja que el
beneficiari no ha donat resposta als requeriments efectuats per la
realització dels treballs de control financer de subvencions; aquesta és
una de les causes de reintegrament recollides en l'art. 37.1e) de la
LGS. En conseqüència, el beneficari ha de reintegrar l'import total de la
subvenció concedida i lliurada.
3. Així doncs, la unitat gestora, d’acord amb l’informe d’Intervenció incia
el procediment de reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article
51 de la Llei general de Subvencions
En conseqüència, S’ACORDA:

Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de 2.600,00 euros,
corresponent a la subvenció concedida per la Junta de Govern d'aquesta
Diputació en data 11 de juliol de 2008, a Amics de Montornés, per la
XXXIIIena edició del Pessebre vivent de la Pobla de Montornés, per no
poder
constatar
que
s'haguessin
realitzat
les
operacions
subvencionades.
Segon. Notificar l’acord al beneficiari, i comunicar-li que disposa d’un
termini màxim de quinze dies des de l’endemà de la recepció de la
notificació per presentar al.legacions o els documents que consideri
pertinents, amb l’advertiment que en cas contrari es continuarà amb la
tramitació del procediment de reintegrament.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació der
Tarragona
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit
no qualificat

PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
JUSTIFICACIÓ PRESENTAT PER L’ARQUEBISBAT DE TORTOSA I
LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ DE
L'ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA DE LA
FATARELLA.
FETS
1. En data 24 de desembre de 2010 el Ple de la Diputació de Tarragona
va acordar la concessió d'una subvenció de 90.000 euros al Bisbat de
Tortosa per a la restauració de l'ermita de la Misericòrdia de la
Fatarella, amb càrrec a la partida 2010-336-78003 del pressupost, amb
l'aprovació d'un conveni entre la Diputació de Tarragona, el Bisbat de
Tortosa i l'Ajuntament de la Fatarella. L'abonament de dita subvenció
s'efectua en tres anualitats de 30.000 euros cadascuna, durant el 2010,
2011 i 2012.
2. La Diputació de Tarragona ja ha realitzat el pagament corresponent a
les anualitats 2010 i 2011 i pel que fa a l'aportació de l'any 2012, s'ha
realitzat un pagament per import de 20.566,29 euros.
3. La Comissió per a la restauració de la Capella de la Misericòrdia ha
presentat documentació justificativa per import de 10.602,06 euros i
demana que es tramiti un segon pagament.
4.L'esmentada documentació ha estat revisada per aquesta unitat
gestora i s'ha comprovat que consta de factures emeses durant l'any
2012 i 2013. Atès que no s'ha exhaurit l'import total de la partida, es
proposa un segon pagament i últim per import de 2.946,31 euros,

quantitat que resulta de l'aplicació del percentatge del 27,79%,
d'aportació per part de la Diputació.
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 generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
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. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost ordinari que
es fa constar.
Beneficiari:
Bisbat de Tortosa
Concepte:
CONVENI Restauració de l'ermita de la Mare de
Déu de la Misericòrdia (aport 2012) Segon pagament i últim
Pressupost elegible:
107.952,50 euros
Percentatge concedit: 27,79 %
Import concedit: 30.000,00 euros
Despesa total justificada: 84.608,14 euros
Primer pagament: 20.566,29 euros
Import a lliurar corresponent al segon pagament: 2.946,31 euros
Projecte: 2012-210/07
Partida: 2013-2010-336-78003-02
Núm. operació: 2010052978
Segon. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Tercer. Notificar l’acord a l‘interessat.
Quart.- Comunicar la resolució a la intervenció per tal que tramiti
l’expedient d’aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa
el crèdit restant d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
-

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

-

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

Gestió de Centres d’Educació
PUNT 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE
L’OBLIGACIÓ I EL PAGAMENT DELS IMPORTS QUE HAN DE
PERCEBRE ELS MEMBRES EXTERNS DE LES COMISSIONS
AVALUADORES DELS PROJECTES DE FINAL DE CICLE DE
L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA (2A
CONVOCATÒRIA). CURS 2012/2013.
Fets
1. Per decret de la diputada delegada dels centres educatius d’Art
número 8004330008-00-2013-000982, de data 6 de febrer de 2013, es
van designar els membres de les comissions avaluadores dels
projectes de final de cicle de les diferents especialitats dels Cicles
Formatius de Grau Superior (2a convocatòria), que imparteix l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona.
2. D’acord amb la normativa del Departament d'Ensenyament, relativa
al funcionament dels centres artístics, que regula la composició de les
comissions avaluadores dels Projectes/Obres Finals dels Cicles
Formatius de Grau Superior dels centres que imparteixen
ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, s'estableix la possibilitat que
en puguin formar part professionals externs de l'especialitat i/o
representants d'entitats o institucions relacionades amb l'especialitat.
3. En les comissions designades per a aquesta convocatòria en
formaven part professionals externs, als quals, per reconèixer
econòmicament la seva participació, els correspon el pagament d’una
dieta d’assistència i dels desplaçaments.
4. Els professionals externs que hi han format part són els següents:
- XXXXX (Comissió avaluadora de projectes finals del CFGS Gràfica
publicitària)
- XXXXX (Comissió avaluadora de projectes finals del CFGS Joieria
Artística)
- XXXXX (Comissió avaluadora de projectes finals del CFGS Arts
aplicades al mur)
- XXXXXX (Comissió avaluadora de projectes finals del CFGS
d’Il·lustració)

- XXXXX (Comissió avaluadora de projectes finals de Fotografia)
5. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia de la
Intervenció General.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106, de 4
de maig de 2006).
2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (DOGC núm. 5422, de 16 de
juliol de 2009).
3. Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del
Sistema Educatiu (BOE núm. 238, de 4 d’octubre de 1990).
4. Resolució de 29 de juny de 2012, per la qual s’aprova el document
per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i de conservació i restauració
de béns culturals..
5. Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
de servei (BOE 129, de data 30.05.2002)
6. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de l’exercici 2013.
7. Decret número 1-2012-2938, de data 19 de desembre de 2012,
d’aprovació dels plans anuals dels centres d’art de la Diputació de
Tarragona, curs 2012/2013.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar el reconeixement de l’obligació i el pagament dels
imports que han de percebre els membres externs que han format part
de les comissions avaluadores dels projectes de final de cicle de
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (2a Convocatòria),
del curs 2012/2013, amb càrrec a la partida 2013/2041/322/22606/01,
d’acord amb el detall següent:

Nom i Cognoms

Dies
assistència
17
d’abril
dues sessions
10 d’abril
17 d’abril
9 d’abril
11 d’abril

Dietes

Desplaçaments

Total

85,66€

0

85,66€

42,83€
42,83€
42,83€
42,83€

9€
0
9€
60€

51,83€
42,83€
51,83€
102,83€

Segon. Notificar-ho als/les interessats/des.

Tercer. Comunicar-ho a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
-

-

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

16.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 16.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS
CIUTADÀ. CONVOCATÒRIA 2013
FETS:
Vistes les sol·licituds presentades per diferents ajuntaments, entitats
municipals descentralitzades i altres ens de les comarques de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, en les que es demana subvenció per a
inversions dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis
singulars i patrimonials i de valor cultural, acollint-se a la convocatòria
de bases publicada al BOPT núm. 57 de 8 de març de 2013, s’han
avaluat aquestes peticions d’acord amb els criteris de valoració i
ponderació establerts, que són els següents:
Municipis fins a 500 habitants fins a un màxim de 95 punts
Municipis de 501 a 2.000 habitants fins a un màxim de 90 punts
Municipis de 2.001 a 5.000 habitants fins a un màxim de 80 punts
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants fins a un màxim de 70 punts

La Diputació de Tarragona, pel que fa a les peticions per inversió
subvencionarà, dels pressupostos presentats, fins a l'import màxim de
6.000 euros, establert a la convocatòria.
Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de
regir la convocatòria del procediment pel que fa a la concessió de
subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i
altres ens dependents amb població fins a 10.000 habitants destinada a
inversions d'equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i
indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.
Règim de concurrència de la concessió: concurrència competitiva.
Tenint en compte que les bases específiques per l’any 2013 estableixen
que, la Diputació pot subvencionar la totalitat o part del pressupost

presentat per l’ajuntament, s’ha distribuït el crèdit disponible, i es
subvenciona part del pressupost presentat per l’ajuntament.
El concepte de pressupost mínim a executar que figura en les
concessions individuals es refereix a la despesa mínima que cal
justificar per a rebre la totalitat de l'import concedit. Si l’ajuntament
justifica per sota d’aquest import es procedirà a la reducció del
pagament de la subvenció proporcionalment. Si executa per import
superior, en cap cas es reduirà el pagament de la quantitat concedida.
En tot cas l’ajuntament haurà de justificar sempre la totalitat de la
despesa executada.
El total de sol·licituds presentades ha estat de 133 que han estat
dictaminades favorablement per la Comissió del SAC del dia 12 de juliol
de 2013. Dues de les sol·licituds eren condicionades a la tramesa de
documentació i, atès que l'Ajuntament de Tivenys ha presentat la
documentació requerida i l'Ajuntament de la Vilella Alta ha presentat la
renúncia, se sotmet a Acord de la Junta de Govern la següent proposta
de resolució.
Règim Jurídic aplicable
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 als beneficiaris que s’indica a continuació la
subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida 2010330-76210, projecte 210/01 del pressupost vigent:
Beneficiari:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Concepte:
Adquisició béns mobles per a equipaments culturals
Pressupost presentat:
9.122,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %

Import concedit:

6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Albinyana
Concepte:
Reparacions i adquisició
equipaments municipals
Pressupost presentat:
3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
2.400,00 euros

béns

mobles

per

Beneficiari:
Ajuntament d'Alcover
Concepte:
Millora i adquisició béns mobles per la Casa de
Cultura "Can Cosme"
Pressupost presentat:
15.757,64 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament d'Alfara de Carles
Concepte:
Adquisició de béns mobles per diversos espais
culturals
Pressupost presentat:
7,449,55 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Alió
Concepte:
Adequació de l'escenari del local cultural
Pressupost presentat:
7.623,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Almoster
Concepte:
Millores en l'equipament municipal "El Teatre"
Pressupost presentat:
4.042,97 euros
Pressupost mínim a executar: 4.042,97 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
3.638,67 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Altafulla
Concepte:
Adquisició de béns mobles per la Biblioteca
municipal
Pressupost presentat:
7.974,20 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte:

Ajuntament d'Arnes
Millora de diversos equipaments municipals

Pressupost presentat:
10.580,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Ascó
Concepte:
Restauració Perxe Baixunca
Pressupost presentat:
34.116,21 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Concepte:
Obres d'arranjament i adquisició de béns mobles
per diferents equipaments
Pressupost presentat:
105.206,39 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Barberà de la Conca
Concepte:
Obres Museu i Sala de Tast a la Cooperativa
històrica de Barberà
Pressupost presentat:
169.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Batea
Concepte:
Adquisició projector i pantalla per la Sala polivalent
Pressupost presentat:
40.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Concepte:
Substitució llums emergència
Pressupost presentat:
6.350,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Benifallet
Concepte:
Adquisició béns mobles al Casal municipal
Pressupost presentat:
12.453,32 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte:
Obres de millora a la Sala del Casal municipal
Pressupost presentat:
6.112,18 euros
Pressupost mínim a executar: 6.112,18 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.500,96 euros

Beneficiari:
EMD de Bítem
Concepte:
Adquisició béns
municipals
Pressupost presentat:
8.245,97 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

mobles

per

equipaments

Beneficiari:
Ajuntament de Blancafort
Concepte:
Equipament Casal de la Gent Gran i Centre de Dia
Pressupost presentat:
9.584,39 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Bonastre
Concepte:
Treballs de reforma i adquisició béns mobles pels
equipaments municipals
Pressupost presentat:
5.169,36 euros
Pressupost mínim a executar: 5.169,36 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
4.652,42 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Bot
Concepte:
Obres de millora i adquisició de béns mobles per
diversos indrets del municipi
Pressupost presentat:
7.791,49 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Bràfim
Concepte:
Adquisició de béns mobles per equipaments
culturals
Pressupost presentat:
3.037,84 euros
Pressupost mínim a executar: 3.037,84 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
2.734,05 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Cabacés
Concepte:
Adaptació edifici municipal de la societat Unió
Recreativa
Pressupost presentat:
9.903,64 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %

Import concedit:

6.000,00 euros

Beneficiari:
EMD de Campredó
Concepte:
Millora pista poliesportiva
Pressupost presentat:
9.000,55 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Capafonts
Concepte:
Obres de millora sala municipal
Pressupost presentat:
6.562,65 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Capçanes
Concepte:
Restauració de l'antic dipòsit d'aigua de Capçanes
Pressupost presentat:
8.746,01 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Caseres
Concepte:
Adquisició de béns mobles pel Saló d'Actes del
Casal municipal
Pressupost presentat:
15.730,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Colldejou
Concepte:
Adquisició mobiliari per l'edifici cultural
Pressupost presentat:
7.286,02 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Conesa
Concepte:
Adaptació zona esportiva del municipi
Pressupost presentat:
13.967,78 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Concepte:
Reparació pavelló municipal
Pressupost presentat:
5.099,29 euros
Pressupost mínim a executar: 5.099,29 euros
Percentatge concedit:
70,00 %

Import concedit:

3.569,50 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Corbera d'Ebre
Concepte:
Renovació equip informàtic Biblioteca pública i
Telecentre
Pressupost presentat:
1.633,21 euros
Pressupost mínim a executar: 1.633,21 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
1.469,88 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Cornudella de Montsant
Concepte:
Adequació edifici "Roger de Belfort"
Pressupost presentat:
3.630,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.630,00 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
3.267,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Creixell
Concepte:
Treballs de millora i adquisició béns mobles per
l'edifici "Cal Cabaler"
Pressupost presentat:
2.587,71 euros
Pressupost mínim a executar: 2.587,71 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
2.070,16 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Duesaigües
Concepte:
Renovació elèctrica a l'Ateneu
Pressupost presentat:
6.744,89 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament del Catllar
Concepte:
Implementació estratègies museogràfiques (2a.
fase)
Pressupost presentat:
20.475,62 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament del Masroig
Concepte:
Obres de reparació del Local cultural "Casal Flor de
Maig"
Pressupost presentat:
6.116,40 euros
Pressupost mínim a executar: 6.116,40 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.504,76 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Perelló

Concepte:
Obres de millora Escola de Música municipal
Pressupost presentat:
7.920,43 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament del Pinell de Brai
Concepte:
Obres de millora i adquisició béns mobles per
equipaments municipals
Pressupost presentat:
17.328,88 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament del Pla de Santa Maria
Concepte:
Construcció de vestidors (3a. Fase)
Pressupost presentat:
30,000 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament del Pont d'Armentera
Concepte:
Instal·lació font de la Plaça del Pou
Pressupost presentat:
7.200 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament dels Guiamets
Concepte:
Climatització local gent gran
Pressupost presentat:
1.598,22 euros
Pressupost mínim a executar: 1.598,22 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
1.518,30 euros

Beneficiari:
EMD Els Muntells
Concepte:
Reparació coberta casal municipal
Pressupost presentat:
5.990,44 euros
Pressupost mínim a executar: 5.990,44 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
5.690,91 euros

Beneficiari:
Ajuntament dels Pallaresos
Concepte:
Instal·lació ascensor Centre Jujol
Pressupost presentat:
13.055,20 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Falset

Concepte:
Obres de condicionament Teatre L'Artesana
Pressupost presentat:
18.890,91 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Flix
Concepte:
Millora sala exposicions Ca Don Ventura
Pressupost presentat:
10.032,84 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Forès
Concepte:
Millora aïllament tèrmic edifici cultural (substitució
finestres)
Pressupost presentat:
12.217,54 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Gandesa
Concepte:
Condicionament sala de les Escoles Velles
Pressupost presentat:
16.717,24 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Ginestar
Concepte:
Equipament Centre de Dia
Pressupost presentat:
12.116,05 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Concepte:
Obres de millora a la pista cultural polivalent (2a.
Fase)
Pressupost presentat:
18.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Concepte:
Adquisició equipament informàtic
Municipal
Pressupost presentat:
4.820,79 euros
Pressupost mínim a executar: 4.820,69 euros
Percentatge concedit:
90,00 %

pel

Casal

Import concedit:

4.338,62 euros

Beneficiari:
EMD Jesús
Concepte:
Millora i reforma dels equipaments municipals
Pressupost presentat:
14.260,02 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de l'Albiol
Concepte:
Millora i reforma dels equipaments municipals
Pressupost presentat:
7.295,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de l'Aldea
Concepte:
Adquisició béns mobles per diferents equipaments i
indrets municipals
Pressupost presentat:
10.851,82 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de l'Aleixar
Concepte:
Arranjament Sala del Casal i adquisició armari
vestíbul
Pressupost presentat:
11.888,25 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de l'Arboç
Concepte:
Rehabilitació i adquisició de béns mobles al local
arbosense
Pressupost presentat:
9.785,43 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de l'Argentera
Concepte:
Reparació pista esportiva
Pressupost presentat:
6.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.300,00 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
5.985,00 euros

Beneficiari:
Concepte:
Pressupost presentat:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Rehabilitació edifici per casa de Cultura
23.527,24 euros

Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Concepte:
Millora il·luminació i adquisició sistema audio pel
Centre Municipal
Pressupost presentat:
3.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.200,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
2.560,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Canonja
Concepte:
Adquisició armaris compactes per l'Arxiu municipal
Pressupost presentat:
20.449,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Fatarella
Concepte:
Adquisició de béns mobles: Sistema de guies
d'alumini
Pressupost presentat:
696,23 euros
Pressupost mínim a executar: 696,23 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
626,60 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Febró
Concepte:
Adequació Sala Polivalent
Pressupost presentat:
16.087,49 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Figuera
Concepte:
Obres de condicionament del local per Servei
Social
Pressupost presentat:
18.925,60 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Masó
Concepte:
Obres de millora a la Llar Social
Pressupost presentat:
7.200,71 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte:
Conservació i millora zona cultural
Pressupost presentat:
5.221,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.221,00 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
4.698,90 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Palma d'Ebre
Concepte:
Adquisició de béns mobles pels equipaments
municipals
Pressupost presentat:
4.835,16 euros
Pressupost mínim a executar: 4.835,16 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
4.593,40 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Concepte:
Reparació climatització Casal Cultural
Pressupost presentat:
6.829,83 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de la Riba
Concepte:
Millora de diversos equipaments culturals
Pressupost presentat:
19.253,65 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Secuita
Concepte:
Adquisició escenari i altres materials escènics pel
Teatre del Casal de la Secuita
Pressupost presentat:
12.281,50 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Selva del Camp
Concepte:
Obres d'adequació Biblioteca municipal de l'Hort
d'Iglésies
Pressupost presentat:
18.129,05 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
EMD de la Serra d'Almos
Concepte:
Recuperació indret singular del municipi
Pressupost presentat:
9.197,66 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Sènia
Concepte:
Rehabilitació de dos safarejos municipals
Pressupost presentat:
11.313,50 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Concepte:
Adquisició mobiliari per la Sala polivalent i "l'Hogar
Rural"
Pressupost presentat:
4.172,08 euros
Pressupost mínim a executar: 4.172,08 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
3.963,47 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Concepte:
Adquisició mobiliari per "La Societat"
Pressupost presentat:
6.813,85 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Les Borges del Camp
Concepte:
Adquisició prestatgeris Biblioteca municipal
Pressupost presentat:
5.157,02 euros
Pressupost mínim a executar: 5.157,02 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
4.125,60 euros

Beneficiari:
Ajuntament de les Piles
Concepte:
Millora indrets del municipi
Pressupost presentat:
7.908,56 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Llorac
Concepte:
Rehabilitació del Centre cultural de la Cirera
Pressupost presentat:
44.741,12 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Concepte:
Adquisició escenari mòbil i arranjament indret
singular
Pressupost presentat:
6.895,74 euros
Pressupost mínim a executar: 6.895,74 euros
Percentatge concedit:
80,00 %

Import concedit:

5.516,59 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Marçà
Concepte:
Instal·lació sistema de calor a la Sala Polivalent
Pressupost presentat:
16.598,78 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Mas de Barberans
Concepte:
Adequació local social i adquisició mobliari per la
Biblioteca municipal
Pressupost presentat:
7.013,93
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Masdenverge
Concepte:
Actuacions urgents de rehabilitació
d'entitats i al pavelló polivalent
Pressupost presentat:
20.564,95 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

al

local

Beneficiari:
Ajuntament de Maspujols
Concepte:
Treballs de reforma a l'Ermita de St. Antoni i
adquisició de cadires pel Casal
Pressupost presentat:
9.603,44 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Mont-ral
Concepte:
Reforma a la Casa de Cultura
Pressupost presentat:
7.325,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Concepte:
Obres de millora de l'Ermita Sant Josep (2a Fase)
Pressupost presentat:
9.000 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Concepte:
Cultura

Ajuntament de Montbrió del Camp
Reforma lavabos envelat i Equip de So Casa

Pressupost presentat:
7.540,98 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Concepte:
Obres de millora Biblioteca i Sala d'Entitats
Pressupost presentat:
10.726,00
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Móra d'Ebre
Concepte:
Adquisició material informàtic pel Casal Jove i per
"La Llanterna"
Pressupost presentat:
2.711,61 euros
Pressupost mínim a executar: 2.711,61 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
1.898,12 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Móra la Nova
Concepte:
Adequació espai singular del municipi
Pressupost presentat:
9.220,20 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Nulles
Concepte:
Millores diversos equipaments
Pressupost presentat:
7.230,96 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Passanant i Belltall
Concepte:
Reparació teulada local cultural
Pressupost presentat:
14.820,32 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Perafort
Concepte:
Adequació casal cultural de Puigdelfí. Adquisició
material per conservació arxiu fotografic de Perafort
Pressupost presentat:
6.513,41 euros
Pressupost mínim a executar: 6.513,41 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.862,06 euros
Beneficiari:
EMD Picamoixons

Concepte:
Rehabilitació teulada de Ca l'Orga
Pressupost presentat:
31.703,80 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Pira
Concepte:
Arranjament i vestidors piscina municipal
Pressupost presentat:
6.600 euros
Pressupost mínim a executar: 6.600,00 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.940,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Concepte:
4a. Fase de l'equipament del gimnàs i de la Sala
Cultural
Pressupost presentat:
9.472,98 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Pontils
Concepte:
Millores indrets singulars del municipi
Pressupost presentat:
8.567,92 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Porrera
Concepte:
Reforma i millores al Casal municipal
Pressupost presentat:
4.598,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.598,00 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
4.368,10 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Concepte:
Millores climatització edifici La Societat
Pressupost presentat:
12.807,26 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Prades
Concepte:
Adequació del Centre Cívic, 2a. Fase
Pressupost presentat:
24.112,75 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte:
Adquisició mobiliari pel Punt d'Informació de
l'Aiguardent
Pressupost presentat:
6.636,06 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Pratdip
Concepte:
Museització del Castell de Pratdip
Pressupost presentat:
94.076,17 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Querol
Concepte:
Treballs de millora i adquisició béns mobles per la
sala socio-cultural
Pressupost presentat:
5.886,24 euros
Pressupost mínim a executar: 5.886,24 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.297,61 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Rasquera
Concepte:
Adquisició bén mobles Centre Cívic
Pressupost presentat:
6.151,70 euros
Pressupost mínim a executar: 6.151,70 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.536,53 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Renau
Concepte:
Rehabilitació edifici entitats
Pressupost presentat:
8.123,74 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Riudecanyes
Concepte:
Obres de millora de diversos
municipals
Pressupost presentat:
9.997,39 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

equipaments

Beneficiari:
Ajuntament de Riudecols
Concepte:
Adquisició de mobilirari per espais municipals
Pressupost presentat:
6.728,82 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
Concepte:
Millora climatització del Casal Riudomenc
Pressupost presentat:
7.492,32 euros
Pressupost mínim a executar: 7.492,32 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
5.244,62 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Rocafort de Queralt
Concepte:
Millora de diversos equipaments municipals
Pressupost presentat:
6.370,20 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Roquetes
Concepte:
Adequació del Centre d'Interpretació museística de
Roquetes
Pressupost presentat:
994,43
Pressupost mínim a executar: 994,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
696,10 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Salomó
Concepte:
Adquisició béns mobles per centre cultural "Cal
Cadernal" i per la Llar d'Infants
Pressupost presentat:
5.914,94 euros
Pressupost mínim a executar: 5.914,94 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.323,44 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Concepte:
Equipament de la Sala cultural Boca de Bou
Pressupost presentat:
12.417,24 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Concepte:
Obres de millora en diversos equipaments
municipals
Pressupost presentat:
17.354,46 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Santa Bàrbara
Concepte:
Reforma i equipament del Centre Cultural
Pressupost presentat:
25.870,82 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Sarral
Concepte:
Arranjament de la coberta de la Sala Recreativa
municipal
Pressupost presentat:
9.020,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Savallà del Comtat
Concepte:
Adquisició de béns mobles pel local socials de la
pedania de Segura
Pressupost presentat:
1.815,30 euros
Pressupost mínim a executar: 1.815,30 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
1.724,53 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Solivella
Concepte:
Millora del Centre d'Interpretació
Pressupost presentat:
10.378,75 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Tivenys
Concepte:
Adquisició prestatgeries pel Centre cultural
Pressupost presentat:
7.000 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Tivissa
Concepte:
Adquisició de béns mobles per equipaments
culturals
Pressupost presentat:
8.913,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Ulldemolins
Concepte:
Sistema de megafonia i projector per la Sala de
Conferències del Centre Cívic
Pressupost presentat:
4.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.500,00 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
4.275,00 euros

Beneficiari:
Concepte:
municipals
Pressupost presentat:

Ajuntament de Vallclara
Adquisició de béns mobles per equipaments
8.976,02 euros

Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Concepte:
Climatització i adquisició mobliari local sociocultural
Pressupost presentat:
11.382,83 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vallmoll
Concepte:
Millora equipaments municipals i adquisició de béns
mobles
Pressupost presentat:
6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.000,00 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
5.400,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte:
Restauració antic Hospital de l'Hospitalet de l'Infant
Pressupost presentat:
170.375,94 euros
Pressupost mínim a executar: 8.571,43 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vespella de Gaià
Concepte:
Instal·lació cortines casal cultural
Pressupost presentat:
6.315,80 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,80 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vila-rodona
Concepte:
Arranjament columbari i adquisició material per
l'Albareda
Pressupost presentat:
12.280,79 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vilabella
Concepte:
Obres de millora de
municipals
Pressupost presentat:
7.647,22 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

diversos

equipaments

Beneficiari:
Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Concepte:
Adquisició de béns mobles per espais municipals
Pressupost presentat:
2.781,79 euros
Pressupost mínim a executar: 2.781,79 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
2.503,61 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vilallonga del Camp
Concepte:
Obres de millora i adquisicions de mobiliari pel
Centre Polivalent i Multifuncional
Pressupost presentat:
17.345,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Concepte:
Adquisició audiovisuals Sala de Cinema
Pressupost presentat:
8.199,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vilanova de Prades
Concepte:
Adquisició de béns mobles per equipaments
municipals
Pressupost presentat:
10.638,61 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vilaplana
Concepte:
Millora indrets singulars del municipi
Pressupost presentat:
7.589,93 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vilaverd
Concepte:
Arranjament del campanar i volta del creuer de
l'ermita de titularitat municipal
Pressupost presentat:
8.566,80 euros
Pressupost mínim a executar: 6.315,79 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Concepte:
Adquisició béns mobles per
municipals
Pressupost presentat:
10.465,13 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %

a

equipaments

Import concedit:

6.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vinebre
Concepte:
Reparacions i millora del Centre Cultural
Pressupost presentat:
5.778,38 euros
Pressupost mínim a executar: 5.778,38 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import concedit:
5.489,46 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Concepte:
Obres d'impermeabilització façanes llar social i
pavelló esportiu
Pressupost presentat:
4.452,80 euros
Pressupost mínim a executar: 4.452,80 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit:
4.007,52 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Xerta
Concepte:
Adquisició de béns mobles pel Casal municipal
Pressupost presentat:
9.814,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.666,67 euros
Percentatge concedit:
90,00 %
Import concedit::
6.000 euros
TOTAL: .............................................................................

717.991,49 euros

L’import de la subvenció concedida en cada cas té el caràcter d’import
màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació subvencionada resulta
inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el
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.
Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, s’entén
acceptada si no manifesten 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.

Tercer.- Acceptar la renúncia presentada pel següent ajuntament ja
que han demanat que no es tramiti la sol·licitud presentada pel
concepte que es detalla:
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Concepte: Adquisició de mobiliari per a la Biblioteca

Quart.- Publicar l’acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona
Cinquè.- Comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant 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.

CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 17.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
SISTEMA TERRITORIAL DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA I APROVACIÓ DEL CONVENI
REGULADOR.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
La Diputació de Tarragona té com a missió "donar suport als
Municipis i a les Comarques i que actua com un agent efectiu de
transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats,
participant en el desenvolupament equilibrat del territori" i contribuint a
la qualitat de vida i benestar dels ciutadans, en cooperació amb totes
les administracions i amb altres agents socials. I que en compliment
d'aquesta missió té la voluntat de fomentar i col·laborar en tot allò que
contribueix al desenvolupament i al reequilibri territorial de les
comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca
de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès i Terra Alta, i
entén que la inversió en formació i recerca permet la dinamització, el
progrés i la modernització del territori, dels seus ciutadans, dels sectors
econòmics, de les institucions i del conjunt de les nostres comarques
2.
En aquest àmbit, cal tenir en compte l’article 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local que disposa que és
competència de la Diputació la cooperació per al foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació estratègica en el
territori. Ambdues institucions han vingut col·laborant i establint una
aliança estratègica per al desenvolupament de l’àmbit territorial que
comparteixen.
3.
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de
desembre de 2011 es va aprovar la modificació de les Bases generals

de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 2802-2012).
4. 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, en què
els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. 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.
5.
En el pressupost per a l’exercici 2013 de la Diputació existeix
una consignació pressupostària a la partida adscrita a la Unitat:
9000.324.45101- Conveni URV suport Parcs Tecnològics.
6.
En data 11 de juliol de 2013 (RE 1-2013-022735-1 de data
11/07/2013) la Universitat Rovira i Virgili ha tramès la sol·licitud de
subvenció pel projecte Desenvolupament del sistema territorial de
transferència i innovació de les comarques de Tarragona, any 2013,
amb la previsió que, d’acord amb els seus estatuts (art. 36-38), sigui la
Fundació URV l’encarregada de desenvolupar aquest projecte, en tant
que mitjà propi de la universitat i encarregada de la gestió de la
transferència del coneixement i dels parcs científicotecnològics, d’acord
amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la gestió de tots
els temes relacionats amb la innovació, en tant que transmissió del
coneixement generat per la URV a la societat, és assumida per la
Fundació URV.
FONAMENTS DE DRET

1. Llei 38/2003 general de subvencions (LGS).
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
3. Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’hisendes locals.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any
2013.
5. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
6. 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: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona

Concepte: Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat
Rovira i Virgili per a regular la subvenció concedida per al
Desenvolupament del sistema territorial de transferència i innovació de
les comarques de Tarragona, any 2013.
Partida: 2013/9000/324/45101
Press. elegible: 300.016,00€
Import concedit: 300.000,00 €
% Subvenció: 99,99%

Segon.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili per a regular la subvenció concedida per al
desenvolupament del sistema territorial de transferència i innovació de
les comarques de Tarragona, any 2013.
Tercer.- La 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 l’aportació 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) Relació de totes les factures amb la data de pagament, i còpia
degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació o informe d’auditor.
d) Memòria final de les activitats, que ha de constar de:
1. descripció de les tecnològies transferides, empreses receptores
i detall de les millores d’eficiència que aquestes tecnològies
afavoreixen
2. memòria de costos del personal adscrit al projecte, signada pel
cap de recursos humans amb el vistiplau de l’interventor o
responsable econòmic de la institució, amb indicació de:
- nom persona
- període imputat
- empleador
- càtegoria laboral
- càrrec en relació al projecte
- tasques específiques efectuades en relació a cada ún
dels projectes subvencionats

-

dedicació al/s projecte/s, en termes de temps, en relació
a la seva jornada completa
sou total
cost sou imputat al/s projecte/s

e) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
f) 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.

El beneficiari o beneficiaris, 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.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa és com a
màxim el 31 de març de 2014.
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.
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.- Designar el senyor Josep Sánchez Pagès i el senyor Enric Brull
Alabart, com els dos representants de la Diputació de Tarragona que
han de formar part de la comissió tècnica de seguiment prevista en el
conveni.
Vuitè.- 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.
Novè.- Notificar aquest acord acompanyat de l’esborrany del conveni
regulador que s’aprova, al beneficiari.

Desè.- 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 18.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
DE
SENYALS
VERTICALS D’ORIENTACIÓ A LA XARXA DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ DE 59.878,50 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de Junta de Govern de data 24 de maig de 2013, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de l’adquisició de senyals verticals d’orientació a la
xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
base de licitació de 59.878,50 euros (IVA exclòs).
2. Fetes les consultes oportunes a diverses empreses, d'acord amb
l'article 178.1 del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara
endavant TRLCSP), s’ha realitzat la invitació a participar a 6 empreses
de les quals s'han presentat 5 ofertes, segons consta a l'expedient.

Núm. plica
1
2
3
4
5

Empresa
PROSEÑAL, SLU
POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, SA
LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA
REYNOBER, SA
DIEZ Y COMPAÑIA, SA

3. Després d’examinar acuradament la documentació administrativa
(sobre A) dels 5 licitadors presentats, sense esmenes a subsanar, en
data 28 de juny de 2013, el director de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori va informar i valorar el contingut dels sobres B (proposició
econòmica i documentació tècnica), d’acord amb l’annex 1, apartat m)
del quadre de característiques del plec de clàusules administratives que

regeixen el contracte, on fa constar que
l’empresa LACROIX
SEÑALIZACIÓN, SA podria considerar-se anormal o desproporcionada
i, després de realitzar els tràmits administratius corresponent l’empresa
aporta la justificació requerida.
4. En data 11 de juliol de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori emet un informe respecte a la justificació de
l’oferta que podria considerar-se anormal o desproporcionada, on
determina que l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA justifica
suficientment la baixa de la seva oferta i per tant, proposa acceptar-la al
procediment de licitació.
5. En data 12 de juliol de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori emet un informe respecte les ofertes
acceptades a la licitació del subministrament de senyals verticals
d’orientació a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, on
informa i valora les 5 ofertes acceptades d’acord als criteris de valoració
establerts a l’apartat m) de l’Annex 1, del quadre de característiques del
contracte, del plec de clàusules administratives particulars, i va
proposar que s’adjudiques el contracte de subministrament de senyals
verticals d’orientació a la xarxa de carreteres de la Diputació de
Tarragona, a l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA, perquè resulta
ser la més avantatjosa amb la màxima puntuació (10 punts) per un
import de 45.066,64 euros (IVA exclòs). El resultat de la valoració, per
ordre decreixent de puntuació, és el següent:
Núm.
Plica
3
5
2
4
1

EMPRESA
LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA
DIEZ Y COMPAÑIA, SA
POSTIGO OBRAS Y SERIVCIOS, SA
REYNOBER, SA
PROSEÑAL, SL

Oferta econòmica
de 0 a 10 punts
Import €
Puntuació
(IVA exclòs)
10,00
45.066,64
49.921,40
9,03
50.669,02
8,89
56.472,05
7,98
56.860,00
7,93

6. En compliment de l’article 152.3 del TRLCSP, en data 28 de juny de
2013, es va requerir a l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA,
perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la
recepció del requeriment, presentés a la Unitat de Contractació i
Aprovisionaments d’aquesta Diputació el justificant d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 2.253,33 euros i altra documentació
necessària.
7. En data 18 de juliol de 2013 l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN,
SA, ha aportat la documentació requerida així com la justificació d’haver
constituït la garantia definitiva per un import de 2.253,33 € segons carta
de pagament núm. 2013000100.

8. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia a
l’adjudicació emès per la Intervenció general, de data 22 de juliol de
2013.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 25 de juliol de 2011 amb núm. registre 1-20111583.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlid l’acte licitatori del contracte esmentat i assumir el
resultat de la valoració de les ofertes presentades, feta pel director de
l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, en data 12 de juliol de 2013.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de senyals verticals
d’orientació a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona , a
l’empresa LACROIX SEÑALIZACIÓN, SA (NIF A12329827), per la
quantitat de CINQUANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (54.530,63 euros), d’acord
amb els preus unitaris ofertats i amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu del contracte:

45.066,64 €
9.463,99 €
54.530,63 €

Tercer. L’import d’aquest contracte s’abonarà amb càrrec a l’aplicació
2013-3010-453-21001 del pressupost d’aquesta Diputació.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d’aquesta
Diputació, d’acord amb el que preveu la clàusula 12a.3) del Plec de
clàusules administratives particulars.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats i a
l’empresa adjudicatària que haurà d’acudir a la signatura de la
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini
màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la
notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s’estarà al que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territoris i a la Unitat de Patrimoni i Arxiu.

Règim de Recursos:
-

-

Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta
resolució al Perfil de contractant.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el president de la Diputació de Tarragona, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquesta notificació al Perfil de contractant.

PUNT 19.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D’UNA MÀQUINA PER AL SEGELLAT D’ESCLETXES EN
PAVIMENTS ASFÀLTICS AMB DESTINACIÓ AL PARC DE
MAQUINÀRIA DE LES BRIGADES DE CONSERVACIÓ DE
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 64.000,00 EUROS (IVA
EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 24 de maig de 2013, es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat del subministrament d’una màquina per al segellat
d’escletxes en paviments asfàltics amb destinació al parc de maquinària
de les brigades de conservació de carreteres, amb un pressupost base
de licitació de 64.000,00 euros (IVA exclòs).
2. Fetes les consultes oportunes a diverses empreses, d'acord amb
l'article 178.1, 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
(d’ara endavant TRLCSP), s’ha realitzat la invitació a participar a tres
empreses, de les quals s'han presentat una oferta, segons consta a
l'expedient. És la següent:
Plica núm.

1

Empresa

EUROPE ROAD TECHNOLOGY, SL

Plica
EMPRESA
núm.

Oferta econòmica

de
lliura
ment
0a3
de
gara
ntia
0a3
AL
PUN
TUA

3. En data 1 de juliol de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori va informar i valorar l’oferta rebuda i
acceptada, aplicant el criteri que consta a l'apartat m) del quadre de
característiques (annex 1) del Plec de clàusules administratives i va
proposar que s’adjudiqués el contracte a l’empresa EUROPA ROAD
TECHNOLOGY, SL:

Import € (IVA 0 a10
exclòs)
punts

1

EUROPE ROAD TECHNOLOGY, SL

64.000,00

10,00

0,00

0,00

10

4. En compliment de l’article 152.3 del TRLCSP, mitjançant escrit amb
núm. registre sortida núm. 2-2013-010680-1, de data 5/07/2013, s’ha
requerit a l’empresa EUROPE READ TECHNOLOGY, SL, perquè, en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció del
requeriment, presenti a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions d’aquesta Diputació el justificant d’haver constituït la
garantia definitiva per import de 3.200,00 euros.
5. En data 19 de juliol de 2013, l’empresa EUROPE READ
TECHNOLOGY, SL ha aportat la justificació d’haver constituït la
garantia definitiva per import de 3.200,00 euros, segons Carta de
Pagament núm. 2013000102.
6. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia a
l’adjudicació emès per la Intervenció general, de data 22 de juliol de
2013.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP, estableixen la classificació de les
ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del
contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta
de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de
Presidència de data 25 de juliol de 2011 amb núm. Registre 1-20111583.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlid l'acte licitatori del contracte esmentat i assumir el
resultat de la valoració de l’oferta presentada, feta pel director de l’Àrea
del Servei d’Assistència al Territori, en data 1 de juliol de 2013.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament d’una màquina per al
segellat d’escletxes en paviments asfàltics amb destinació al parc de
maquinària de les brigades de conservació de carreteres del té la
Diputació de Tarragona, a l’empresa EUROPE ROAD TECHNOLOGY,
SL (NIF B64828742), per la quantitat de SETANTA-SET MIL QUATRECENTS QUARANTA EUROS (77.440,00 euros), amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu del contracte:

64.000,00 €
13.440,00 €
77.440,00 €

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
2013-3060-450-63400 del pressupost de la Diputació.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 12a.4 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària que haurà
d’acudir a la signatura de la formalització del contracte administratiu
corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas que
no compleixi l’esmentat requeriment s’estarà al que disposa l’article 156
del TRLCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a la Unitat de Patrimoni i Arxiu.
Règim de Recursos:
-

-

Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, és procedent interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Perfil de
contractant.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el president de la Diputació de
Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquesta notificació al Perfil de
contractant.

PUNT 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS NÚM. 1 (PC01-PC18) DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE MÓRA
D’EBRE, CARRETERA T-324, DE MIRAVET A MÓRA D’EBRE.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 8 de febrer de 2012, es va
adjudicar el contracte de les obres de condicionament de la travessera
de Móra d’Ebre, carretera T-324, de Miravet a Móra d’Ebre, a l’empresa
COPCISA, SA.

2. Per acord de la Junta de Govern, de data 21 de juny de 2013, es va
concedir a l’empresa adjudicatària una ampliació del termini d’execució
del contracte fins el dia 25 de juliol de 2013.
3. En data 18 de juliol de 2013, el director de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori presenta l’Acta de preus contradictoris núm. 1
(PC01 al PC18) de l’esmentat contracte.
4. En data d’avui, 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 290.908,42 euros, en
l’assentament 5180-A, comptabilitzat amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3020-453-61936, 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, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (PC01 al PC18)
de les obres de condicionament de la travessera de Móra d’Ebre,
carretera T-324, de Miravet a Móra d’Ebre, signada el dia 17 de juliol de
2013 per l’equip director de les obres i el representant de l’empresa
adjudicatària COPCISA, SA.
Segon. Abonar la despesa d’aquest contracte derivada dels preus
contradictoris PC01 al PC18 (Acta núm. 1) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3020-453-61936 assentament núm. 5180-A del
pressupost de la Diputació.

PUNT 21.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI D’IMPLANTACIÓ D’UN
VISOR 3D DE CARTOGRAFIA DIGITAL EN ENTORN WEB PER
DONAR SUPORT AL MAPA DE RECURSOS CULTURALS INCLÒS
DINS DEL PROJECTE INTEGRA.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’empresa ELIMCO SISTEMAS, SL. adjudicatària del contracte de
servei d’implantació d’un visor 3D de cartografia digital en entorn web
per donar suport al Mapa de Recursos Culturals inclòs dins del projecte
Integra, va constituir en data 7 de juny de 2011, la garantia definitiva
per un import de 1.487,00 euros per a respondre del contracte
esmentat.
2. El cap de la Unitat d’Informàtica Municipal del Servei d’Assistència
Municipal (SAM), en data 18 de juny de 2013, informa que el servei
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i
compliment i que no hi ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia
definitiva del contracte.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 90 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de Contractes del
sector públic, preveu que la garantia no es torna o cancel·la fins que no
venci el termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el
contracte.
2. La competència per aprovar la devolució de les garanties correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de
2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Tornar a l’empresa ELIMCO SISTEMAS, SL, la garantia
definitiva del contracte de servei d’implantació d’un visor 3D de
cartografia digital en entorn web per donar suport al Mapa de Recursos
Culturals inclòs dins del projecte Integra, per un import de MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS (1.487,00 euros),
constituïda segons Carta de Pagament núm. 2011000067, de data 7 de
juny de 2011.
Segon. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Tresoreria General i a
la Unitat d’Informàtica Municipal del Sam.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Règim de Recursos:
-

-

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

el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA SENYALITZACIÓ
DE LA TARRACO ARENA PLAÇA (TAP) DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE
28.139,70 8IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS

1.
En data 6 de maig de 2013, el cap de Serveis Generals amb la
conformitat de la directora de l’Àrea de Serveis Interns proposen el
subministrament de la senyalització de la Tarraco Arena Plaça (TAP) de
la Diputació de Tarragona.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
cap director tècnic de la TAP ha elaborat el Plec de prescripcions
tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives
particulars, han de regir el contracte de subministrament de la
senyalització de la Tarraco Arena Plaça (TAP) de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 28.139,70 euros
(IVA exclòs).
3. En data 24 de juliol de 2013, la secretària general ha emès informe
favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules
administratives particulars.
4. Donat que hi ha crèdit suficient en l'aplicació pressupostària
4150/336/62700, és procedent iniciar l’expedient de contractació,
d’acord amb la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. Per raó de la quantia, aquesta contractació es pot fer per
procediment negociat sense publicitat, en aplicació dels articles 173 f) i
169.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per RDL 3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb l’article 178.1 de l’esmentat TRLCSP, s’hauran d’invitar
com a mínim a tres empreses capacitades per realitzar l’objecte
d’aquest contracte.
3. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació, és el
President de la Diputació, que per decret núm. 1-2011-1583, de 25 de
juliol de 2011, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de la
senyalització de la Tarraco Arena Plaça (TAP) de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 28.139,70 euros
(IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques particulars que han de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment negociat.
Tercer. Aprovar la despesa de 28.139,70 euros per al finançament
d’aquest contracte, amb càrrec a la partida 4150-336-62700 del
pressupost de 2013.
Quart. Iniciar els tràmits del procediment negociat sense publicitat,
invitant com a mínim a tres empreses capacitades per realitzar l’objecte
d’aquest contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Serveis
Generals.
PUNT 23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA
AL BOSC DEL CASTELL D’ESCORNALBOU, ÀREA DEL CAMÍ
DELS FRARES I SENDER DEL CASTELL D’ESCORNALBOU A
L’ARGENTERA, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA ADOMGRI, SLU.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 15 de març de 2013, es va
adjudicar a l’empresa ADOMGRI, SLU el contracte del servei de gestió,
conservació i millora al Bosc del Castell d’Escornalbou, àrea del camí
dels Frares i sender del Castell d’Escornalbou a l’Argentera, pels preus
unitaris que figuren en la seva oferta i per la quantitat total de 46.630,33
euros (IVA exclòs), que es va formalitzar en document administratiu el
dia 4 d’abril de 2013, amb un termini d’execució de quatre (4) mesos.
2. El cap de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de l’Àrea del Servei
d’Assistència al municipi i el tècnic responsable del contracte esmentat,
en data 18 de juny de 2013, informen sobre els imprevistos sorgits en el
transcurs de l’execució del contracte:
“que a part de la descoberta imprevista d’elements històrics i
patrimonials, que són positius per als objectius del projecte, també han
aparegut de forma imprevista restes de deixalles, runa i andròmines,
que afecten a l’entorn paisatgístic, forestal i el patrimoni històric el
castell i, que el pressupost ascendeix a un total de 4.530,00 euros (IVA
exclòs). Quantitat que no supera el 10% del pressupost d’execució del
contracte.”

3. En tràmit d’audiència l’empresa ADOMGRI, SLU (CIF B43833284)
adjudicatària del contracte principal, ha presentat l’escrit en què
manifesta la seva conformitat i disponibilitat perquè se li adjudiqui
l’execució de l’esmentat servei i l’oferta econòmica, per un import de
4.530 euros (IVA exclòs), aplicant la mateixa baixa efectuada en el
contracte inicial, i informada favorablement, pel cap de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal en data 17 de
juliol de 2013.
4. Aquest increment és inferior al 10% del valor del contracte i
l’empresa adjudicatària ha acceptat assumir la modificació del
contracte.
5. La secretària general ha emès informe favorable sobre la legalitat del
procediment.
6. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia de
l’expedient de modificació del contracte emès per la Intervenció general
en data d’avui.

FONAMENTS DE DRET

1.
L’article 107.1.b del Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic (en endavant TRLCSP) disposa que les modificacions no
previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només es poden portar a
terme quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna d’una
sèrie de circumstàncies. A la lletra a) de l’esmentat article trobem que
es recull com a causa habilitant per a la modificació del contracte la
inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d’imprevistos en
l’execució dels treballs previstos.
2. La competència per aprovar la modificació del contracte correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President efectuada per decret de Presidència núm. registre 1-20111583 de data 25 de juliol de 2011.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació del contracte del servei de gestió,
conservació i millora al Bosc del Castell d’Escornalbou, àrea del camí
dels Frares i sender del Castell d’Escornalbou a l’Argentera , subscrit
amb l’empresa ADOMGRI, SLU (CIF B43833284), amb un major cost
de CINC MIL QUATRECENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTASIS CÈNTIMS (5.481,36 euros) IVA inclòs, una vegada aplicada la
mateixa baixa del contracte principal. El nou import del preu del
contracte és de 61.904,05 euros (IVA inclòs).

Segon. Abonar la despesa de la modificació d’aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació 2013-1200-171-21002-02 del pressupost d’aquesta
Diputació.
Tercer. El contingut de la modificació d’aquest contracte es regeix pels
plecs de clàusules tècniques i administratives particulars del mateix.
Quart. La garantia definitiva constituïda per l’empresa ADOMGRI, SLU
(CIF B43833284) en data 4 de març de 2013, per un import de 2.331,52
euros, segons carta de pagament 2013000035, que respon del
contracte inicial també respondrà de la correcta execució de la
modificació del contracte.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a les Àrees de Medi
Ambient, Salut Pública i Territori 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 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.

24.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
PUNT 24.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UNA APLICACIÓ PER AL
CONTROL D’ACCESSOS, PRESÈNCIA I GESTIÓ DEL TEMPS DELS
TREBALLADORS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA SPEC, SA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 26 d’octubre de 2012, es
va adjudicar a l’empresa SPEC, SA el contracte de subministrament
d’una aplicació per al control d’accessos, presència i gestió del temps
dels treballadors de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms, per un import de 56.000,00 euros/anuals (IVA exclòs), que
es va formalitzar en document administratiu el dia 20 de novembre de
2012, amb un termini d’execució de quasi cinc (5) mesos.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 19 d’abril de 2013, es va
concedir a l’empresa SPEC, SA una ampliació del termini d’execució de

cinc (5) mesos més, que finalitzarà el dia 20 de setembre de 2013, per
al lliurament final del subministrament contractat.
3. En data 15 de maig de 2013, el director tècnic de la Unitat
d’Aplicacions de l’Àrea de Coneixement i Qualitat informa que en data
14 de maig de 2013 es va decidir ampliar els treballs tècnics necessaris
per donar seguretat a les telecomunicacions de la Diputació amb motiu
de la centralització de terminals en el servidor de Palau per al control
d’accessos, presència i gestió del temps dels treballadors de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, igualment
informa que en els Plecs de prescripcions tècniques no s’especificava el
sentit de la comunicació i en la oferta de l’adjudicatari tampoc.
4. En tràmit d’audiència l’empresa SPEC, SA (CIF A08537300)
adjudicatària del contracte principal, ha presentat l’escrit en què
manifesta la seva conformitat i disponibilitat perquè se li adjudiqui
l’execució de l’esmentat servei i l’oferta econòmica, per un import de
2.900,00 euros (IVA exclòs), aplicant la mateixa baixa efectuada en el
contracte inicial, i informada favorablement pel director tècnic de la
Unitat d’Aplicacions de l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
5. Aquest increment és inferior al 10% del valor del contracte i
l’empresa adjudicatària ha acceptat assumir la modificació del
contracte.
6. La secretària general ha emès informe favorable sobre la legalitat del
procediment.
7. A l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització prèvia de
l’expedient de modificació del contracte emès per la Intervenció general
en data d’avui.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 107.1.b del Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic (en endavant TRLCSP) disposa que les modificacions no
previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només es poden portar a
terme quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna d’una
sèrie de circumstàncies. A la lletra a) de l’esmentat article trobem que
es recull com a causa habilitant per a la modificació del contracte la
inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d’omissions en la
redacció de les especificacions tècniques.
2. La competència per aprovar la modificació del contracte correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President efectuada per decret de Presidència núm. registre 1-20111583 de data 25 de juliol de 2011.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació del contracte de subministrament d’una
aplicació per al control d’accessos, presència i gestió del temps dels
treballadors de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms, subscrit amb l’empresa SPEC, SA (CIF A08537300), amb
un major cost de TRES MIL CINC-CENTS NOU EUROS (3.509,00
euros) IVA inclòs, una vegada aplicada la mateixa baixa del contracte
principal. El nou import del preu del contracte és de 71.269,00 euros
(IVA inclòs).
Segon. Abonar la despesa de la modificació d’aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació 9030-920-64101 – op. 2013024847-AD del
pressupost d’aquesta Diputació.
Tercer. El contingut de la modificació d’aquest contracte es regeix pels
plecs de clàusules tècniques i administratives particulars del mateix.
Quart. La garantia definitiva constituïda per l’empresa SPEC, SA (CIF
A08537300) en data 18 d’octubre de 2012, per un import de 2.800,00
euros, segons carta de pagament 2012000109, que respon del
contracte inicial també respondrà de la correcta execució de la
modificació del contracte.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea de Coneixement i
Qualitat 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 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 24.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS NÚM. 1 (PC01 AL PC07) DEL CONTRACTE DE
LES
OBRES
D’ADAPTACIÓ
DE
LES
INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DE L’EDIFICI TARRACO ARENA PLAÇA (TAP) DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. Per acord de la Junta de Govern, de data 16 de novembre de 2012,
es va adjudicar el contracte de les obres d’adaptació de les
instal·lacions elèctriques de l’edifici de la Tarraco Arena Plaça (TAP), a
l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
2. En data 9 de juliol de 2013, el cap de Serveis Generals de l’Àrea de
Serveis Interns presenta l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (PC01 al
PC07) de l’esmentat contracte.
3. El 11 de juliol 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 8.351,38 euros,
en l’assentament 5155-A, comptabilitzat amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4150-336-62700, 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, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (PC01 al PC07)
de les obres d’adaptació de les instal·lacions elèctriques de l’edifici de la
Tarraco Arena Plaça (TAP), signada el dia 3 de juny de 2013 per l’equip
director de les obres i el representant de l’empresa adjudicatària
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA.
Segon. Abonar la despesa d’aquest contracte derivada dels preus
contradictoris PC01 al PC07 (Acta núm. 1) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4150/336/62700 – ass. 5155-A del pressupost de la
Diputació.

INTERVENCIÓ
PUNT 25.- 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’obres 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.
3. Per Junta de Govern, de data 12 de juliol de 2013, es va aprovar la
relació a l'aprovació número 1236, per import total de 5.066,15 €,
corresponent a factures de l’àrea de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions. S'ha detectat un error material ja que l'import correcte de
la relació a l'aprovació núm.1236 és de 5.021,69 €.
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.
3. Article 105 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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 535.241,72 € ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Presidència
Núm. 01448
Núm. 01449
Núm. 01498
Secretaria-Intervenció-Tresoreria
Núm. 01467
Núm. 01496
Núm. 01507
Serveis Interns
Núm. 01466
Núm. 01484
Núm.01503
Núm. 01504
Recursos Humans i PAO

23.447,51 €
10.234,17 €
9.147,60 €
4.065,74 €
9.261,89 €
7.369,73 €
35,20 €
1.856,96 €
166.670,13 €
13.061,08 €
38.284,71 €
105.519,10 €
9.805,24 €
10.042,69 €

Núm. 01443
Núm. 01444
Núm. 01479
Núm. 01495

3.550,80 €
809,10 €
2.024,71 €
3.658,08 €

SAM
Núm. 01454
Núm. 01485
Núm. 01487

2.715,29 €
54,01 €
2.560,00 €
101,28 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01499
Núm. 01500

128.086,41 €
45.079,79 €
83.006,62 €

SAC
Núm. 01438
Núm. 01452
Núm. 01462
Núm. 01470
Núm. 01473
Núm. 01486
Núm. 01489
Núm. 01490
Núm. 01494

44.948,36 €
4.290,29 €
7.675,36 €
157,30 €
5.178,63 €
1.500,65 €
3.657,43 €
176,80 €
20.272,92 €
2.038,98 €

SAT
Núm. 01476
Núm. 01477
Núm. 01492
Núm. 01508

150.069,44 €
50.699,00 €
19.311,60 €
76.974,63 €
3.084,21 €

2. Deixar sense efecte l'aprovació de la relació núm. 01236 per import
de 5.066,15€ que consta en l'acord de la Junta de Govern del passat 12
de juliol de 2013. Aprovar, de nou, la relació a l'aprovació núm. 01236
per import total de 5.021,69 € i ordenar el seu pagament.
3. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 26.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURA TRAMITADA
D'ACORD AMB LA CIRCULAR D'INTERVENCIÓ 2/2010.
La Intervenció General ha rebut la relació de conformitat núm. 01441
del Servei d’Atenció al Territori per a la seva revisió i fiscalització.
Aquesta relació inclou la factura que s’indica, annexa a l'expedient:
Tercer

Concepte

Import

Finanzauto, S.A

Reparació escombradora 9144 BFM

3.321,90 €
(IVA inclòs)

Aplicació pressupostària proposada: 2013-3060-450-21300-01

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

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

Concepte

Import

Finanzauto, S.A

Reparació escombradora 9144 BFM

3.321,90 €
(IVA inclòs)

Aplicació pressupostària : 2013-3060-450-21300-01

PUNT 27.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC
AMB ELS CONSELLS COMARCALS.
Vista la proposta de resolució presentada pel Servei d'Assistència
Municipal, respecte la documentació aportada pel Consell Comarcal del
Baix Penedès, per justificar l'aportació per inversions per l'any 2012
pactada en el conveni únic amb els consells comarcals, aprovat pel Ple
de la Corporació el 29/05/1998 i prorrogat anyalment, que compleix els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost,
S'ACORDA:

1.- Aprovar la documentació rebuda del Consell Comarcal del Baix
Penedès que figura en la proposta del departament i en la relació
comptable a l'aprovació número 1506 que s'adjunta a l'expedient, per
la quantitat que així mateix s'indica de 70.897,67 euros:
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni l'import de
70.897,67 € al Consell Comarcal del Baix Penedès.

PUNT 28.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE
DIVERSES
SUBVENCIONS
DE
LA
CORPORACIÓ
I
CERTIFICACIONS DEL PAM.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades 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 437.347,12 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal ................................ 432.841,94 euros
Núm. 1516 (PAM).................................................…… 33.497,73 euros
Núm. 1517 (PAM)................................ ....................... 33.894,16 euros
Núm. 1518 (PAM)......................................................... 298.895,13 euros
Núm. 1509 ................................................................... 4.902,00 euros
Núm. 1510 ................................................................... 11.000,00 euros
Núm. 1511 ................................................................... 18.000,00 euros
Núm. 1512 ................................................................... 7.665,57 euros
Núm. 1513 ............................................................... ... 24.987,35 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà .......................... ...... 4.505,18 euros
Núm. 1514 .............................................................. ...... 1.780,81 euros
Núm. 1515 ..................................................................... 2.725,00 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.
Amb la documentació presentada de les subvencions que consten a la
relació comptable núm. 1517 es justifiquen les bestretes concedides i
lliurades en el seu dia per la línia de subvencions de PAM 2012
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en dites relacions.

PUNT
29.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 1.914,63 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ.................................................................
Núm. 01474 (Conservatori de Reus)..............................
Núm. 01488 (CPEE Sant Jordi)......................................
Núm. 01497 (Conservació - SAT)...................................

1.914,63 €
599,64 €
726,14 €
588,85 €

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

PUNT 30.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució del departament de Cultura, respecte
la documentació presentada per les entitats que es relacionen a
continuació, per justificar les subvencions concedides en els convenis
aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, que compleixen els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb l'Associació Teatrescola de Valls 2013
Quantitat concedida: 24.000,00 euros
Acord Junta Govern: 22/02/2013
Quantitat lliurada: 8.507,94 € (1r pagament segons justificació
presentada)
Objecte: subvencionar la coordinació i realització de la Campanya de
Teatre a l'Escola 2013
2. Conveni amb Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025 pel
període 2008-2013
Quantitats concedides: 35.000 euros anys 2008 i 2009 (cada any)
6.000 euros anys 2010 a 2013 (cada any)
Acord Ple: 25/07/2008
Acord Junta Govern de 26/04/13 aprovant una única aportació de
24.000 € (reunint les quatre aportacions de 6.000 € dels diferents anys)

Quantitats lliurades: 69.398,81 euros (aportacions anys 2008 i 2009) per
la restauració del primer Misteri de Glòria de Montserrat.
Objecte: restauració primer Misteri de Glòria de Montserrat i diverses
actuacions aprovades per JG 26/04/13 (edició llibre sobre la restauració
del Misteri i jornades universitàries de Cultura Humanista i Turisme
Religiós)
S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les partides així mateix
assenyalades:
1. Associació Teatrescola de Valls
Quantitat a lliurar: 10.512,37 € (2n pagament, segons justificació
presentada)
Partida: 2010 324 48000 01
2. Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025
Quantitat a lliurar: 6.755,75 euros (1r pagament per actuacions , segons
justificació presentada)
Partida: 2010 336 48900 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. 1536 .......................................................

17.268,12 euros
17.268,12 euros

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

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

