Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 27 de setembre de 2013
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet
Tous, President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents
Srs. Diputats:
Molt. Il.ltre. Sr. Albert Vallvé Navarro
Molt Il·ltre. Sr. Josep Maria Cruset Domènech
Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau
ll.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere

Excusa la seva assistència l’Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella.
Actua de Secretària la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General
de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de
la Diputació.

Exercint les competències delegades per decret de la Presidència
de data 25 de juliol de 2011 núm. registre 1-2011-1583 modificat per
decret de data 16 d’abril de 2013 núm. 8004330008-00-2013000655, 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 20 DE SETEMBRE DE 2013
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 20 de
setembre de 2013.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAR PARCIALMENT L’IMPORT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES
DE LA RÀPITA DEL PAM 2008-2011
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
L’ens local beneficiari més avall relacionat ha presentat la
documentació justificativa de la subvenció concedida pel Ple
d’aquesta Diputació.
2.
S’ha comprovat que l’import total de l’actuació executada és
menor al presentat inicialment, d’acord amb les certificacions
tècniques presentades.
3.
La unitat gestora ha comprovat la justificació adequada de la
subvenció, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat
determinada a la concessió.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i 84 i següents del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei general de subvencions que regulen la comprovació i
pagament de les subvencions.
2. La base 13.1 de les reguladores del PAM determina que la falta
de justificació parcial o total significa la reducció de l’import concedit
i la corresponent pèrdua del dret de cobrament.
3. La base 14 de les reguladores del PAM diu que si en l’execució
de l’actuació es produeixen romanents, únicament es poden aplicar
a reduir l’aportació de l’ens local, fins a arribar al percentatge màxim.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que
s’indica a l’apartat següent, que correspon al PAM 2008-2011.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla, amb
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost vigent:

Beneficiari:
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Municipi:
Sant Carles de la Ràpita
Concepte:
Cert.1a_PAM
2008-2011:"Remodelació
enllumenat c/Mendez Nuñez i Convent"
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
36.037,39 euros
Import concedit:
34.235,39 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import justificat:
9.350,13 euros
Import a lliurar:
8.882,62 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2011010318

de

Beneficiari:
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Municipi:
Sant Carles de la Ràpita
Concepte:
Cert.2a i ultima_PAM 2008-2011:"Remodelació de
enllumenat c/Mendez Nuñez i Convent"
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
36.037,39 euros
Import concedit:
34.235,39 euros
Percentatge concedit:
95,00 %
Import justificat:
26.254,81 euros
Import a lliurar:
24.942,07 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2013-1010-942-76202-02
Núm. operació:
2011010318

TOTAL:

33.824,69 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 410,70€.
Cinquè. Notificar aquest acord al/s beneficiari/s i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.

Règim de recursos:
-

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

3.
ASSUMPTES
DICTAMINATS
PER
LA
COMISSIÓ
INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
PUNT 3.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL CONSORCI DE SERVEIS
AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DEL BAIX EBRE I
MONTSIÀ (CODE). ANY 2013.
EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona des de l’any 1994 ha anat recolzant
econòmicament les finalitats del Consorci de Serveis
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià, en
endavant CODE, mitjançant aportacions econòmiques amb l’objectiu
de col·laborar amb aquest Consorci perquè pugui fer front a les
elevades despeses que suposen les sofisticades tecnologies que
han d’utilitzar per lluitar contra les poblacions de mosquits de les
zones agrícoles, naturals i urbanes del Delta de l’Ebre, millorant la
qualitat de vida dels seus habitants i possibilitant el
desenvolupament econòmic d’aquestes comarques.
El CODE és un ens públic local de base associativa i naturalesa
institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat
per al compliment dels seus fins.
Aquest Consorci està constituït mitjançant la voluntària integració de
les entitats públiques següents: Consell Comarcal del Baix Ebre,
Consell Comarcal del Montsià, Ajuntament de l'Ampolla, Ajuntament
d'Amposta, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Ajuntament de
Camarles, Ajuntament de Deltebre, Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja, Ajuntament del Perelló, la Diputació de Tarragona i
Generalitat
de
Catalunya
mitjançant
l’Institut
per
al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).
Segons els estatuts publicats al BOPT en data 27 de novembre de
1996 i publicats al DOGC en data 05 de desembre de 1997, els
quals van ser modificats i publicats al BOPT de 22 de maig de 2000,
la finalitat del Consorci és la següent:

1. El
desenvolupament
d’aquelles
activitats
que,
relacionades amb la gestió ambiental, li puguin ser
atorgades de forma puntual o permanent pels consells
comarcals i els municipis en l'exercici de les respectives
polítiques i plans d'actuació ambiental.
2. La prestació dels serveis que desenvolupen i adeqüen
l'entorn rural, control integrat de plagues, especialment
mosquits i rosegadors, al delta de l'Ebre i les seves zones
d'influència, així com les actuacions dirigides a
l'increment de les condicions de salubritat a les
comarques i municipis consorciats i associats.
La Diputació de Tarragona ha previst pressupostàriament per a
l’exercici 2013, la quantitat de 30.000,00 € amb càrrec de la partida
1200/313/46700, per a les actuacions de l’exercici de 2013.
L’aportació del CODE 2012 no es va resoldre fins el mes de juny per
aquest motiu la tramitació de l’aportació per aquest any 2013 no s’ha
tramitat fins ara.
Mitjançant escrit de data 27 de març de 2013 (RE 1/2013/010578-1)
de data 27/03/2013, el CODE ha presentat sol·licitud d’aportació per
a col·laborar en la campanya 2013 per al control del mosquit al Delta
de l’Ebre (inclou comarques del Baix Ebre i del Montsià),
concretament per participar en el cost dels tractaments aeris
utilitzats per a controlar aquesta plaga.
El pressupost total dels tractaments aeris són les següents:
DESPESES TRACTAMENTS AERIS
Retribucions operaris

IMPORT
70.000,00 €

Aplicacions aèries

110.000,00 €

Subministra productes

165.000,00 €
TOTAL

345.000,00 €

Es proposa que l’aportació de la Diputació de Tarragona es destini a
les aplicacions aèries de la campanya 2013 per al control del
mosquit al Delta de l’Ebre.
La Unitat Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública del SAM ha emès
informe favorable sobre l’esmentada aportació.
La Intervenció General d’aquesta Diputació han emès informe
favorable al respecte.
Per tot això, S’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’aportació de la Diputació al Consorci de Serveis
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià
(CODE) per import de 30.000,00 € amb càrrec a la partida
1200/313/46700 de l’exercici 2013. L’aportació es destinaria a
finançar les despeses destinades a les aplicacions aèries per al
control del mosquit al Delta de l’Ebre per a l’any 2013.
Segon.- Lliurar 15.000,00 € en concepte de bestreta, el 50% del
total de l’aportació al Consorci de Serveis Agroambientals de les
Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE) per a l’exercici 2013
a l’aprovació de l’aportació.
Tercer.- El 50% restant de l’aportació econòmica per a l’any 2013,
es farà efectiva una vegada el Consorci hagi presentat la següent
documentació justificativa:







Memòria amb la descripció i resultats de l’activitat
subvencionada, signada per l’entitat.
Factures i altres documents justificatius degudament
compulsats
Balanç d’ingressos i despeses de la totalitat de l’actuació
subvencionada, incloses les subvencions que es rebin
d’altres organismes.
Justificació de què es fa constar la col·laboració de la
Diputació
Liquidació dels comptes de l’exercici 2013.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de
la subvenció concedida és fins el 31 de març de 2014.
Quart.- Notificar aquest acord a Consorci de Serveis Agroambientals
de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE) i traslladar-ho
a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de
la seva notificació.

4.ASSUMPTES
DICTAMINATS
PER
LA
COMISSIÓ
INFORMATIVA D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
PUNT 4.1.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A
L’ACTUACIÓ: “REURBANITZACIÓ DEL NUCLI ANTIC”, INCLOSA

AL PAM 2008-2011, DE L’AJUNTAMENT DE RASQUERA I,
APLICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
LA REALITZACIÓ DE TRES NOVES ACTUACIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
L’Ajuntament de Rasquera va presentar una sol·licitud
(1/2012/021145-1 de data 03/09/2012) en la que demanava
renunciar i redistribuir la subvenció del PAM 2008-2011.
2. L’Ajuntament té inclosa al PAM 2008-2011 de la Diputació de
Tarragona, anualitat 2009, l’actuació titulada: “Reurbanització del
nucli antic”, amb un pressupost de 414.322,60 € i una subvenció de
la Diputació de Tarragona de 216.389,80 €, núm. d’operació
2008024643.
3. L’Ajuntament demana que l’import subvencionat es destinin a tres
noves actuacions:
-

Edifici per sala polivalent 1a Fase soterrani per caldera
biomassa
Enderroc antic edifici habitatges per a mestres
Obra civil electrificació Centre Cívic Municipal i Casal
d’avis

4. L’Ajuntament posteriorment va presentar la documentació
complementària que mancava i que ha estat revisada.

5. Els serveis tècnics han emès informe favorable sobre la memòria
valorada.

FONAMENTS DE DRET
1. La base 9.1 de les reguladores del Pla d’Acció Municipal diu que
els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades poden
substituir, en el transcurs de l’execució del pla quadriennal, una
actuació o modificar el seu finançament, seguint el mateix
procediment establert a la base setena.
2. La base 9.2 determina que la modificació, que ha de ser aprovada
expressament per la Junta de Govern de la Diputació, no pot
suposar en cap cas augment de l’aportació total concedida ni canvi
en les anualitats establertes.
3. La base 7 regula la documentació que s’ha de presentar per a la
formulació del Pla i per la substitució o modificació del finançament.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la renúncia a l’execució de l’actuació inclosa al
PAM 2008-2011, que es relaciona a continuació:

Actuació:
Pressupost:
Subv. PAM 2009:
Núm. d’operació:

“Reurbanització del nucli antic”
414.322,60 €
216.389,80 €
2008024643

Segon. Distribuir, de l’actuació esmentada, la subvenció
inicialment atorgada a l’Ajuntament i aplicar-la a les actuacions
següents:

Actuació:
Pressupost:
Recursos propis:
Subv. PAM 2009:

Actuació:
mestres”
Pressupost:
Recursos propis:
Subv. PAM 2009:

Actuació:
Pressupost:
Recursos propis:
Subv. PAM 2009:

“Edifici per sala polivalent 1a Fase soterrani
per caldera biomassa”
210.823,05 €
21.082,30€
189.740,75 € (90%)

“Enderroc antic edifici habitatges per a
3.923,21 €
392,33 €
3.530,88 € (90%)

“Obra civil electrificació Centre Cívic
Municipal i Casal d’avis”
25.686,86 €
2.568,69 €
23.118,17 € (90%)

Tercer. Comunicar al beneficiari que haurà de presentar la
documentació relacionada a les bases referent a la contractació,
l’acta de replanteig, certificat de Secretaria juntament amb una
fotografia del cartell que acrediti la idoneïtat de la seva col·locació i
les certificacions de l’obra.
Quart.
Notificar aquesta resolució a l’interessat i traslladar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona i als Serveis
Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals
a les Terres de l’Ebre.

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 4.2.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DEL
ROMANENT DEL PAM 2008-2011 DE L’AJUNTAMENT
D’ALTAFULLA D’UNA ACTUACIÓ A UNA ALTRA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 31 de juliol de 2012 es va publicar al BOPT l’aprovació de
la modificació de la base novena que determinava un termini ampliat
per a tramitar les modificacions de les actuacions. La base diu
literalment el següent: “9.3. Els beneficiaris poden presentar les
sol·licituds per substituir una obra o adquisició o modificar els seus
finançaments fins el 31 d’octubre de 2012. Aquest termini és
improrrogable.”
2. L’Ajuntament d’Altafulla va enviar en data 19 de novembre de
2012 (data d’entrada al Registre General de la Diputació de
Tarragona: 22/11/2012 amb núm. 1-2012-029172-1) un certificat del
seu secretari on per resolució d’Alcaldia - Presidència s’aprova
l’assignació del romanent de l’ajuntament dintre del PAM 2008-2011,
per import de 23.743,96 € a la contractació del projecte de
substitució de lluminàries a Ronda d’Altafulla.
FONAMENTS DE DRET
1. La base 9.1 de les reguladores del Pla d’Acció Municipal diu que
els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades poden
substituir, en el transcurs de l’execució del pla quadriennal, una
actuació o modificar el seu finançament, seguint el mateix
procediment establert a la base setena.
2. La base 9.2 determina que la modificació, que ha de ser aprovada
expressament per la Junta de Govern de la Diputació, no pot
suposar en cap cas augment de l’aportació total concedida ni canvi
en les anualitats establertes.
3. La base 9.3 diu que els beneficiaris poden presentar les
sol·licituds per substituir una obra o adquisició o modificar els seus
finançaments fins el 31 d’octubre de 2012. Aquest termini és
improrrogable.

4. La base 7 regula la documentació que s’ha de presentar per a la
formulació del Pla i per la substitució o modificació del finançament.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Denegar l’assignació del romanent de l’ajuntament dintre
del PAM 2008-2011, per import de 23.743,96 € a la contractació del
projecte de substitució de lluminàries a Ronda d’Altafulla, per haver
presentat la sol·licitud fora del termini excepcional determinat a les
bases.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat i traslladar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona .

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

RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
5.ASSUMPTES
DICTAMINATS
PER
LA
COMISSIÓ
INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES
ACTIVES D’OCUPACIÓ
Planificació i Organització de Recursos Humans
PUNT 5.1.- PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ANY
2013.
FETS
De conformitat amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de cada entitat local les
places dotades pressupostàriament de les diferents escales,
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de
personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió dels
quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris.
La Junta de Govern en sessió de data 19 d’abril de 2013 va aprovar
l’oferta pública de la Diputació de Tarragona corresponent a l'any

2013, que comprèn les places vacants la selecció de les quals es
preveu portar a terme en el termini improrrogable de tres anys,
agrupades en dos annexos: personal funcionari i personal laboral.
El Ple de la Diputació de Tarragona, de data 31 de maig de 2013 va
crear 2 places d'administratiu, escala administració general,
reservades al torn promoció interna.
És necessari incloure aquestes dues places a l'oferta pública
d'ocupació de l'any 2013, no essent aplicable la limitació de la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat corresponent al 2010 perquè
són places reservades a promoció interna i no es produeix la
incorporació de personal extern i no es dona un increment
d'efectius.

FONAMENTS DE DRET
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, estableix que les necessitats de recursos humans,
amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir seran objecte
de l'oferta pública d'ocupació o a través d'un altre instrument similar
de gestió de la provisió de necessitats de personal.
En el mateix sentit l'art 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals
L’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, estableix que correspon al president de la
corporació aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el
Pressupost i amb la plantilla que han estat aprovats pel Ple.
Per decret de la presidència de 25 de juliol del 2011, i d’acord amb
el que estableix l’article 114 del ROF, en relació amb l’article 35.2 b)
de la LBRL, a efectes de donar major transparència a la gestió
corporativa, es delega en la Junta de Govern l’exercici de les
competències de la presidència de la Diputació, excepte les que es
declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
De conformitat amb l’establert S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública de la
Diputació de Tarragona corresponent a l’any 2013, que comprèn les
places vacants següents de personal funcionari:
ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA

SERVEIS CENTRALS

Plaça: Administratiu/va
Classificació: Escala d’administració general, subescala administrativa.
Grup: C-C1
Nombre vacants: 2
Sistema de selecció: concurs oposició.
Torn: promoció interna

Segon. Publicar l’esmentada ampliació de l’oferta en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer. Trametre còpia de l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública a
la Direcció General d’Administració local de la Generalitat de
Catalunya.
PUNT 5.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES
ESPECIFIQUES I LA CONVOCATÒRIA 10/072 QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL
FUNCIONARI DE TÈCNIC MITJÀ ÀREA DE CONEIXEMENT I
QUALITAT.
FETS
En data 18 de maig de 2012 es van aprovar per Junta de Govern les
bases específiques i la convocatòria 10/072 que havia de regir la
selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de dues places de
tècnic mitjà.
En data 23 de gener de 2013 va finalitzat el procés selectiu, i una de
les places va quedar deserta, per tant, és necessari tornar a realitzar
el procés per tal de cobrir la plaça que va quedar vacant.
Per tant, a la plantilla de personal funcionari d’aquesta Diputació hi
ha vacant una plaça de tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mig.
L'esmentada plaça està inclosa a l'oferta pública d’ocupació de l’any
2009 (BOPT número 94 (fascicle primer), de data 24 d’abril de
2009).
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.

FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats

locals (en endavant, RPEL), el procés de selecció es regeix per les
bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de
l’Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves
selectives i de les persones aspirants que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) del RPEL la competència per
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal és
competència del President de la Diputació de Tarragona. NO
obstant, per decret de la presidència de 25 de juliol de 2011, i
d'acord amb el que estableix l’article 35 b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) en relació
amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), als efectes de donar major
transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
Diputació, excepte les que es declaren indelegables (punt 2 de
l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 76 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha
d’iniciar amb la convocatòria que s’ha de publicar al Butlletí Oficial
de la Província conjuntament amb les bases.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l’Estat.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han
de regir els processos selectius per a l’accés a les places vacants de
la plantilla de funcionaris i de personal laboral de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar de nou les Bases Específiques que han de regir la
selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, torn lliure
d'una plaça de tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mig
inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2009, plaça número
602.
Segon. Iniciar la convocatòria 10/072 de l’esmentat concurs
oposició, mitjançant torn lliure.
Tercer. Facultar els Serveis de Recursos Humans perquè instrueixin
l’expedient corresponent per a la selecció de l’esmentada plaça.
Règim de Recursos:

-

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

PUNT 5.3.- PROPOSTA D’INICIAR LA CONVOCATÒRIA I
D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECIFIQUES DE LA
CONVOCATÒRIA 10/74 QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
D’UNA
PLAÇA
DE
PERSONAL
FUNCIONARI/A
D’ADMINISTRATIU/VA PER A LA UNITAT D’ACTUACIONS
INTEGRALS AL TERRITORI-SAM , CONCURS OPOSICIÓ, TORN
LLIURE

1. EXPOSICIÓ DE FETS
1.1. A la plantilla de personal funcionari d’aquesta Diputació hi ha
vacant una plaça d’administratiu/va, grup C, subgrup C1, de l’escala
d’administració general, subescala administrativa.
1.2. L’esmentada plaça està inclosa a la oferta pública d’ocupació de
l’any 2010 (BOPT número 102 , de data 5 de maig de 2010).
1.3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals (en endavant, RPEL), el procés de selecció es regeix per les
bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de
l’Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves
selectives i dels que hi participin.
2.2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) del RPEL la competència per
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal és
competència del President de la Diputació de Tarragona. NO
obstant, per decret de la presidència de 25 de juliol de 2011, i
d'acord amb el que estableix l’article 35 b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) en relació
amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), als efectes de donar major
transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de

Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
Diputació, excepte les que es declaren indelegables (punt 2 de
l’article 34 de la LBRL).
2.3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció
s’ha d’iniciar amb la convocatòria que s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la Província conjuntament amb les bases.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
2.4. En termes similars la base segona de les Bases generals que
han de regir els processos selectius per a l’accés a les places
vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la
selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, torn lliure,
d’una plaça de personal funcionari d’administratiu/va per a la Unitat
d’Actuacions Integrals al Territori – SAM, de la Diputació de
Tarragona, grup C, subgrup C1, inclosa en la oferta pública
d’ocupació de l’any 2010, plaça número 584.
Segon. Iniciar la convocatòria (10/074) de l’esmentat concurs
oposició, mitjançant torn lliure.
Tercer. Facultar els Serveis de Recursos Humans perquè instrueixin
l’expedient corresponent per a la selecció de l’esmentada plaça.
Règim de Recursos:
-

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

Polítiques Actives d’Ocupació
PUNT 5.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA
PER AL FOMENT DEL COOPERATIVISME A LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA

EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona promou iniciatives destinades a estimular
l’activitat econòmica local. Des de l’Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d’Ocupació s’impulsen les accions de foment de
l’emprenedoria següents:
-

Accions d’acollida, informació i orientació a persones
emprenedores, facilitant-los les eines i els recursos
necessaris en el seu procés.
Accions d’assessorament i acompanyament personalitzat per
potenciar la creació de noves empreses a la demarcació de
Tarragona.
Accions de sensibilització per posar en valor l’emprenedoria i
promoure l’esperit emprenedor al territori, amb els Premis
Emprèn.
Accions d’assistència tècnica per la consolidació d’empreses
del territori.
Accions de formació a persones emprenedores.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) és
l’entitat que aglutina, representa i lidera les empreses cooperatives
de treball a Catalunya, i promou la creació, el creixement i la
visualització de les cooperatives de treball a Catalunya. Aquesta
federació ha demanat la col·laboració de la Diputació en la
realització de jornades formatives per al foment del cooperativisme.
FONAMENTS DE DRET
Article 6 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
Articles 107 a 111 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya
Article 55 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local
Articles 150 i 191 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
Articles 303 a 311 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
per al foment del cooperativisme a la demarcació de Tarragona, que
conté el règim específic d’aquesta col·laboració i que figura com
annex a aquesta proposta.

2.
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.
3.
Notificar-ho a la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, acompanyat de l’esborrany del conveni regulador que
s’aprova.
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 5.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROJECTE PLA D’OCUPACIÓ RIBERA
D’EBRE 2013 DINS EL PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2013
EXPOSICIÓ DE FETS
D’acord amb la voluntat de la Diputació, expressada pel president en
l’acord plenari de 14 de desembre de 2012 d’aprovació del
pressupost de l’exercici 2013, es reforçaran les línies d’actuació
destinades a crear ocupació, mitjançant projectes ocupacionals
distribuïts pel territori i dirigits a aturats de llarga durada.
Al pressupost 2013 de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació hi
ha el projecte 2013.840.17 Promoure Plans d’Ocupació al Camp de
Tarragona i a les Terres de l’Ebre 2013 amb la següent assignació
pressupostària:

8040.241.131 Retribucions contractes temporals
personal projectes
8040.241.160 Quota Seguretat Social
8040.241.22606 Organització d’actes i cursos
8040.241.22699 Despeses especials

564.000,00 €
183.920,00 €
10.000,00 €
72.500,00 €

Per decret de la presidència de data 19 de febrer de 2013 de la
Diputació de Tarragona s’ha aprovat el Pla de foment de l’ocupació
2013, que consta de 10 plans d’ocupació comarcals i 3 plans
d’ocupació propis. Els 10 plans d’ocupació comarcals es destinaran
al condicionament d’entorns naturals i/o urbans.

Entre els projectes del Pla de Foment de l’’Ocupació 2013 hi ha el
Pla d’Ocupació Ribera d’Ebre 2013 que estarà integrat per 5
persones: 1 responsable i 4 peons. La durada del pla d’ocupació
serà de 6 mesos. Les persones destinatàries d’aquest pla seran
aturats de llarga durada i en la seva selecció s’aplicaran les Normes
reguladores dels requisits per a accedir als Plans d’ocupació
corporatius de la Diputació de Tarragona per a l’any 2013 i del
procediment per a la seva selecció. El cost total del pla d’ocupació
és de 51.571,57 euros: 48.771,57 euros de capítol 1 i 2.800,00 € de
capítol 2 corresponents a la compra dels equips de protecció
individuals i despeses de combustible.
D’acord amb la proposta presentada pel Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, el projecte consistirà en l’arranjament i manteniment
del GR-99 i la neteja, el manteniment i la georeferència de les rutes
passejant per la Ribera d’Ebre.
Per tal de regular la col·laboració entre ambdues institucions, s’ha
redactat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre.
D’acord amb l’informe 034/13 de data 15 de març de 2013, la
Secretaria General de la Diputació de Tarragona va informar
favorablement sobre l’esborrany del conveni tipus.
Vist l’informe corresponent de la Intervenció General de la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
Per tot això, S’ACORDA:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la
realització del projecte Pla d’Ocupació Ribera d’Ebre 2013, dins el
Pla de Foment de l’Ocupació 2013, amb un cost total de 51.571,57
euros, que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries
8040/241/131, 8040/241/160 i 8040/241/22699 (projecte comptable
número 2013.841.09).

2. 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
3. Notificar-ho al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
4. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència
i Planificació 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.

PUNT 5.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA PER A
REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LES
ACTIVITATS DE FOMENT EMPRESARIAL 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 2802-2012).
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 Tortosa per a les activitats de foment empresarial
2013 per import de 28.000,00 € (aplicació pressupostària
8040/431/48904).
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
Vist l’informe de Intervenció i de Secretaria.
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:
Entitat

Activitat

Cambra Oficial de
Comerç, Indústria
i Navegació de
Tortosa

Activitats de
foment
empresarial
2013

Pressupost Pressupost %
Subvenció Partida
total
elegible
60.000,00 € 60.000,00 € 46,67 28.000,00 € 8040/431/
48904

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 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.
2.
Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa per a
regular la concessió d’una subvenció per a les activitats de foment
empresarial 2013, que conté el règim específic d’aquesta
col·laboració i que figura com a annex a aquesta proposta.
3.
Facultar el president de la Diputació per a la signatura i per
dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
4.
Traslladar aquest acord a la Intervenció perquè en tingui
coneixement.
5.
Notificar aquest acord 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.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI-SAT
6.ASSUMPTES
DICTAMINATS
PER
LA
COMISSIÓ
INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
PUNT 6.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
DE COL·LOCACIÓ DE REDUCTORS DE VELOCITAT A LES
TRAVESSERES DE LES CARRETERES TV-7048 I D'ALTRES,
AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE
186.173,13 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.-La seguretat viària en la xarxa de carreteres de la Diputació de
Tarragona és un objectiu fonamental que es té present en les
actuacions que s’hi realitzen.
2.-Una de les actuacions en seguretat viària és la construcció de
reductors de velocitat a les travesseres dels nuclis urbans.
3.-La Diputació de Tarragona per tal de donar compliment a
diferents sol·licituds d’ajuntaments que demanen actuacions per
reduir la velocitat dels vehicles en determinades zones de les
travesseres urbanes ha redactat, per mitjà del Servei d’Assistència
al Territori, el Projecte de col·locació de reductors de velocitat a les
travesseres de les carreteres
TV-7048 i d’altres, amb un
pressupost d’execució per contracta de 186.173,13 euros.
4.-Les actuacions previstes en el projecte s’efectuaran al següents
municipis:
-Almoster (TV-7048), instal·lació d’un reductor de velocitat tipus
“esquena d’ase” i una plataforma per a vianants.
-Benissanet (T-324), instal·lació de tres reductors de velocitat tipus
“esquena d’ase”, es pintarà un nou pas de vianants i també
s’instal·larà una plataforma per a vianants.
-Garcia (T-731), implantació de dos reductors de velocitat tipus
“esquena d’ase”.
-Masllorenç (TV-2042), es col·locarà un reductor de velocitat tipus
“esquena d’ase” , una plataforma per a vianants i es pintarà un nou
pas de vianants.
-Montbrió del Camp (T-312 i T-313), implantació de dues
plataformes per a vianants, una a la T-312 i l’altra a la T-313 i es
procedirà a l’enderroc d'un pas de vianants.
-Renau (TV-2033), instal·lació d’un reductor de velocitat tipus

“esquena d’ase”.
-Roquetes (T-342), instal·lació d’un reductor de velocitat tipus
“esquena d’ase”.
-Sant Jaume dels Domenys (TV-2122), instal·lació de tres reductors
de velocitat tipus “esquema d’ase” i una plataforma per a vianants.
-Vilallonga del Camp (T-722), instal.lació d’una plataforma per a
vianants.
El paviment es fressarà en totes les actuacions per tal d’encaixar els
respectius reductors de velocitat. La mescla bituminosa a col·locar
serà la tipus D8 amb àrid granític. A sota d’aquesta es col·locarà un
reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació
de 0,4 Kg/m2. En la majoria dels passos s’hauran de col·locar també
reixes i embornals i tubs de drenatge per tal d’evacuar
satisfactòriament les aigües pluvials. La visibilitat per als reductors
tipus esquena d’ase es reforçarà mitjançant balises de senyalització
solar de 3 LED’s. Les obres finalitzaran amb la col·locació de la
senyalització vertical i horitzontal adequada per cadascuna de les
actuacions.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 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, de data 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.
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. 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) .
5. 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.
6. 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.- Aprovar inicialment el Projecte de col·locació de reductors de
velocitat a les travesseres de les carreteres TV-7048 i d’altres, amb
un pressupost d’execució per contracta de 186.173,13 euros.
2.- Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de trenta dies
hàbils, perquè si fos necessari es puguin formular reclamacions.
Transcorregut l’esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el
projecte i, si s’escau, sobre les reclamacions, d’acord amb 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.

PUNT 6.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
DE CONDICIONAMENT D'UN TRAM DE LA TRAVESSERA DE
FREGINALS, CARRETERA TV-3317, AMB UN PRESSUPOST
D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 113.797, 67 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La carretera TV-3317, de la carretera T-331 a Freginals, és una
via de trànsit local que constitueix un dels dos punts d’accés al
municipi de Freginals. El tram final de la carretera TV-3317, entre els
accessos als carrers Pla del Corany i Sant Antoni, ha quedat per
tota la seva banda esquerra confrontant amb la zona urbana de la
població, la qual cosa provoca un trànsit freqüent de vianants en tot
aquest costat.
2. Aquesta carretera té una amplada de 6 metres sense vorals; és
per aquest motiu que els vianants han de transitar per dins de la
calçada amb el conseqüent perill que comporta.
3. L’Ajuntament de Freginals, segons consta en la memòria del
projecte, ha demanat a la Diputació de Tarragona que millori la
seguretat viària d’aquest tram.
4. La Diputació ha decidit atendre la petició de l’Ajuntament
Freginals i per mitjà del Servei d’Assistència al Territori
redactat el Projecte de condicionament d’un tram de
travessera de Freginals, carretera TV-3317, amb
pressupost d’execució per contracta de 113.797,67 euros.

de
ha
la
un

5. Les obres que es preveuen són, entre d’altres, la construcció
d’una vorera per la banda esquerra de la carretera i que tindrà dues
seccions diferents:
•

Primer tram (Eix 1), entre el carrer Pla del Corany i el
carrer d’Ulldecona. L’actuació es fa sobre una zona
actualment sense aprofitament on la parcel·la és
propietat de l’Ajuntament. S’ha previst una plataforma
per a vianants amb una amplada de 10m.

•

Segon tram (Eix 2), entre el carrer d’Ulldecona i el carrer
de Sant Antoni. És una zona de menys superfície
disponible perquè té edificacions properes a la carretera.
En aquest cas s’ha previst una vorera d’una amplada
d’1,75 m (a partir del PK 0+100, però, aquesta amplada
és variable i sensiblement superior).

També es preveu fer un col·lector de pluvials de diàmetre 400 amb
els seus corresponents embornals i pous al tram corresponent a
l’Eix 2 entre els carrers d’Ulldecona i Sant Antoni. Pel que fa al tram
de
l’Eix 1, es formigonarà el primer tram de cuneta (aproximadament 50
metres fins l’obra de desguàs situada al carrer Pla de Corany)
actualment en terres.
Al darrer tram del projecte, tot just abans d’arribar al carrer de Sant
Antoni, atès el seu actual estat del paviment, s’ha previst executar
un reforç de ferm mitjançant 5 cm de mescla bituminosa contínua en
calent. Aquest tram ha quedat com a funcionalitat de via municipal
després de les obres de construcció de la rotonda i nova carretera
C-103.
També s’han previst com a obres complementàries:
-

El soterrament d’una línia telefònica que actualment es troba per
sobre de la vorera projectada de l’Eix 1.
La preinstal·lació de l’enllumenat públic amb una previsió de 18
fanals.
La conducció i instal·lació del reg a la zona de l’Eix 1 per tal de
connectar-lo quan es faci la plantació dels arbres que té previst
col·locar en aquesta zona l’Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET
-

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 (art. 235).

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

-

RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs
de la Llei de contractes del sector públic (arts. 121 i següents).

-

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).

- 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.
-

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. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament d’un tram de la
travessera de Freginals, carretera TV-3317, amb un pressupost
d’execució per contracta de 113.797,67 euros, que conté annex
d’expropiacions amb la relació de béns i drets afectats, amb
indicació dels seus titulars i domicili, superfície, situació cadastral i
aprofitament del bé o dret.
2. Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de trenta dies
hàbils, perquè si fos necessari es puguin formular reclamacions.
Transcorregut l’esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el
projecte i, si s’escau, sobre les reclamacions, d’acord amb 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.

PUNT 6.3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-3405,
DES DE LA TV-3404 A LA PLATJA DELS EUCALIPTUS, 1A FASE,
AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE
2.199.989, 11 EUROS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern, en sessió de 28 de juny de 2013, ha aprovat
inicialment el Projecte de condicionament de la carretera TV-3405,
des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1a fase, amb un
pressupost d’execució per contracta de 2.199.989,11 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. 157, de 8
de juliol de 2013.
3. S’ha sol·licitat informe dels ajuntaments d’Amposta i Sant Jaume
d’Enveja, per considerar que les obres del projecte afectaran els
seus termes municipals. També s’ha tramès, perquè en prenguin
coneixement, un exemplar del projecte a la Comunitat de Regants
del Canal de la Dreta de l’Ebre.

4. L’Ajuntament d’Amposta en sessió de la Junta de Govern Local
del dia 26 de juliol de 2013 ha acordat informar favorablement el
projecte. Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
manifesten mitjançant escrit de 2 d’agost de 2013 que el projecte
que es tramita es desenvolupa íntegrament el terme municipal
d’Amposta, pel que no afecta el seu municipi.
5. La Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre va rebre
un exemplar de Projecte el 10 de juliol de 2013 sense que fins a la
data hagin presentat cap reclamació.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 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 (art. 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 ( arts. 37 i
40)
4. Reial decret legislatiu 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. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’expropiació forçosa i altres disposicions concordants.
7. 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.
8. 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. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la
carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus, 1a
fase, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.199.989,11
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.
2. 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.
3. 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 6.4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ A
L'AJUNTAMENT DE MONT-RAL DE LA GESTIÓ DEL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ARBRES I EL SISTEMA
DE REG IMPLANTATS DINS DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE L'ACCÉS A FARENA, TV-7044, DE LA
RIBA A FARENA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de
Govern d’11 de febrer de 2013, va adjudicar les obres
d’instal·lació semafòrica a la travessera de la Riba, carretera TV7044.
2. En data 27 de març de 2013 es va signar l’acta de comprovació
del replanteig i en data 10 de juny de 2013 es va signar l’acta de
recepció de les esmenades obres.
3. Les obres han consistit en l’ampliació de la secció actual de la
carretera fins a 6 metres, entre els PK 12+930 i 13+081 i també
la plantació d’arbres i la corresponent xarxa de reg per degoteig.
Aquests darrers elements poden ser objecte de cessió de la
gestió a l’Ajuntament de Mont-ral.
4. La Comissió informativa dels Serveis d’Assistència al Territori
amb data 19 de juny de 2013 ha dictaminat favorablement cedir
a l’Ajuntament de Mont-ral la gestió del manteniment i

conservació dels arbres i del sistema de reg per degoteig que
implantats dins de les obres del Projecte de condicionament de
l’accés a Farena, carretera TV-7044, de la Riba a Farena.
5. L’Ajuntament de Mont-ral, en la sessió del Ple de data 3 de juliol
de 2013, ha acordat acceptar la gestió del manteniment i
conservació dels arbres i del sistema de reg per degoteig que
implantats dins de les obres del Projecte de condicionament de
l’accés
a
Farena,
carretera
TV-7044, de la Riba a Farena. Així mateix, l’Ajuntament es
compromet a assumir les despeses derivades del consum
d’aigua mitjançant la connexió del sistema de reg a la xarxa
municipal de subministrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Quant a la relació interadministrativa, la formalització del conveni i
l’encàrrec de gestió són d’aplicació:
1. 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).
2. Article 10 i capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, derègim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
4. 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 Mont-ral la gestió del
manteniment i conservació dels arbres i del sistema de reg per
degoteig
implantats dins de les obres del Projecte de
condicionament de l’accés a Farena, carretera TV-7044, de la Riba
a Farena. En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a assumir
les despeses derivades del consum d’aigua mitjançant
la connexió del sistema de reg a la xarxa municipal
de subministrament.
Segon.
Aprovar el conveni que regula la cessió de referència.
Tercer.
Facultar el senyor president per a la signatura d’aquest
conveni.
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.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
7.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 7.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE
SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE
GRUPS I PERSONES INSCRITS EN L’e-CATÀLEG ANY 2013
FETS:
1.S’han rebut diverses peticions presentades pels ajuntaments de
les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, on
demanen la concessió i pagament de subvencions, per a la
contractació d’activitats inscrites en el catàleg vigent, d’acord amb
els percentatges que, segons trams d’habitants de cada municipi,
s’estableixen a les Bases per a la contractació de les activitats
incloses en el Catàleg per a Programacions Culturals dels
Ajuntaments (e-cataleg) publicades en el BOPT núm. 57 del 8 de
març de 2013 i que són els següents:
Municipis de menys de 500 habitants ........
Municipis entre 501 i 2000 habitants ...........
Municipis entre 2001 i 5.000 habitants ........
Municipis de més de 5.001 habitants ..........

80%
70%
60%
50%

Malgrat això l’import total de la partida no permet subvencionar els
imports màxims establerts més amunt i tenint en compte que les
bases específiques per l’any 2013 preveuen que “si el crèdit
disponible en les darreres resolucions de l’any no és suficient per
subvencionar els percentages indicats es reduirà proporcionalment
la subvenció”, per tant es proposa reduir les concessions en un 20%
per tal d’ajustar els pagaments al pressupost.
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 comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir i lliurar, a càrrec de la partida 2010-334-46201 del
pressupost vigent, les següents subvencions als ajuntaments pel
concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Concepte:
Grup Slogan el 23 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1750 euros
Import concedit amb reducció:
1.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Concepte:
Cor Orfeó Calafellenc el 24 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 700 euros
Import concedit amb reducció:
560,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Concepte:
Banda de música Verge de la Serra Montblanc el 4 de maig
de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1260 euros
Import concedit amb reducció:
1.008,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Concepte:
Vania del Monaco el 28 de març de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1500 euros
Import concedit amb reducció:
1.200,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Concepte:
Juniors Orquestra el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
5.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %

Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Concepte:
Cafè Soul el 16 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.850,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1995 euros
Import concedit amb reducció:
1.596,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Concepte:
Alfredo Panebianco Ensemble el 23 de juny de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Concepte:
Cimarron el 28 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
5.200,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 2600 euros
Import concedit amb reducció:
2.080,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Concepte:
Buhos el 29 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.300,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 1650 euros
Import concedit amb reducció:
1.320,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Concepte:
Xeic ! el 29 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 900 euros
Import concedit amb reducció:
720,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Concepte:
Agrupació Musical Santa Anna el 27 de gener de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
700,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 350 euros
Import concedit amb reducció:
280,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Concepte:
Grup 4 raons el 6 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1750 euros
Import concedit amb reducció:
1.400,00 euros
Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte:
Sound Luxe & Dj Pepes el 22 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon:
800 euros
Import concedit amb reducció:
640,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte:
Divertits el 2 de maig de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.950,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2360 euros
Import concedit amb reducció:
1.888,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Concepte:
Xeic ! el 6 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1260 euros
Import concedit amb reducció:
1.008,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Concepte:
Inflables i Parcs Infantils Fatsini el 21 de juny de 2013.
Actuació de l'ecatàleg
Pressupost elegible:
300,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 210 euros
Import concedit amb reducció:
168,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Concepte:
Gestart events el 5 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.600,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2760 euros
Import concedit amb reducció:
2.208,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Concepte:
Grup de teatre Emfapatir el 13 d'abril de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 600 euros
Import concedit amb reducció:
480,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Concepte:
Cat Rock l' 11 de maig de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1800 euros
Import concedit amb reducció:
1.440,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Concepte:
Dejavu el 13 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.990,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %

Import que correspon: 2093 euros
Import concedit amb reducció:
1.674,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Concepte:
Maitia i Cia el 21 de juny de 2013. Actuació de l'ecatàleg
Pressupost elegible:
1.240,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 744 euros
Import concedit amb reducció:
595,20 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Concepte:
Cia de Teatre 45 RPM el 19 de maig de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.400,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 840 euros
Import concedit amb reducció:
672,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte:
Fenomenom quartet el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1440 euros
Import concedit amb reducció:
1.152,00 euros
Beneficiari: EMD Jesús
Concepte:
Dejavu el 23 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.990,00 euros
Percentatge concedit:
48,00 %
Import que correspon: 1794 euros
Import concedit amb reducció:
1.435,20 euros
Beneficiari: EMD Jesús
Concepte:
Odisea Musical el 7 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.950,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1770 euros
Import concedit amb reducció:
1.416,00 euros
Beneficiari: EMD Jesús
Concepte:
Rubens Quartet el 9 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.400,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon:
840 euros
Import concedit amb reducció:
672,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Concepte:
Beigins Acrobats el 25 de maig de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.350,00 euros
Percentatge concedit:
56,00 %
Import que correspon: 1645 euros
Import concedit amb reducció:
1.316,00 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Concepte:
Mag Nebur magia el 20 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon:
350 euros
Import concedit amb reducció:
280,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Banda de música Verge Prats de l' Aldea el 16 de juliol de
2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1080 euros
Import concedit amb reducció:
864,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Tangara Orquestra El 15 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2400 euros
Import concedit amb reducció:
1.920,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Xaranga Tal com sona el 20 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2250 euros
Import concedit amb reducció:
1.800,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Orquestra Himalaya el 22 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1500 euros
Import concedit amb reducció:
1.200,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Associació Juvenil Ball de Diables de Lucifer el 22 de juny
de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.400,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 840 euros
Import concedit amb reducció:
672,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Orquestra Atalaia el 24 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2250 euros
Import concedit amb reducció:
1.800,00 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Concepte:
Clau de Sol el 18 de maig de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.487,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1190 euros
Import concedit amb reducció:
952,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Figuera
Concepte:
Factor Quartet el 23 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2000 euros
Import concedit amb reducció:
1.600,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Concepte:
Xeic! el 8 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1440 euros
Import concedit amb reducció:
1.152,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Concepte:
Maitips el 14 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 840 euros
Import concedit amb reducció:
672,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Concepte:
Jordi Caps magia el 12 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 700 euros
Import concedit amb reducció:
560,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Concepte:
Otherside el 24 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.300,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 780 euros
Import concedit amb reducció:
624,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Concepte:
Associació musical Sabor d'abans el 13 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
950,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 665 euros
Import concedit amb reducció:
532,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Concepte:
Grup Wifi el 8 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros

Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1750 euros
Import concedit amb reducció:
1.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Concepte:
Associació cultural 7 cervells el 15 de juny de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1050 euros
Import concedit amb reducció:
840,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Concepte:
Orquestra Chicago el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.800,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1960 euros
Import concedit amb reducció:
1.568,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Concepte:
Juga i Apren l'1 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.400,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Concepte:
El Son de la Chama el 29 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 700 euros
Import concedit amb reducció:
560,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
Medir Ambient i els Ecossistems el 21 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.359,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1887 euros
Import concedit amb reducció:
1.509,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
Colla de Diables Voramar el 21 de juliol de 2013. Actuació
de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon:
960 euros
Import concedit amb reducció:
768,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
Jordi Caps Magia el 20 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.600,00 euros

Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2080 euros
Import concedit amb reducció:
1.664,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
Grup musical Jamaika el 20 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1200 euros
Import concedit amb reducció:
960,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
Vibria de Tarragona el 21 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.300,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1040 euros
Import concedit amb reducció:
832,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Concepte:
Agrupació musical Xino Xano el 7 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 600 euros
Import concedit amb reducció:
480,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Concepte:
Xaranga Fot-li canya el 7 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.250,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon:
625 euros
Import concedit amb reducció:
500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Concepte:
Orquestra Melodia el 7 de juliol de 2013. Actuació d
el’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.800,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 1900 euros
Import concedit amb reducció:
1.520,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Concepte:
Xaranga Per devant i per detras el 7 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
950,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 475 euros
Import concedit amb reducció:
380,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Concepte:
Trilogia el 23 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.300,00 euros

Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 2310 euros
Import concedit amb reducció:
1.848,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Concepte:
Pagant Sant Pere canta el 10 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
726,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon:
480 euros
Import concedit amb reducció:
384,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Valls
Concepte:
Fenòmens Xim Xim Barrals el 21 de juny de 2013. Actuació
de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.365,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 683 euros
Import concedit amb reducció:
546,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Valls
Concepte:
Bandarra Stret Orkestra Sociomusical el 23 de juny de
2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.000,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 1000 euros
Import concedit amb reducció:
800,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Valls
Concepte:
Quico el Célio el Noi i el Mut de ferreries el 22 de juny de
2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 2000 euros
Import concedit amb reducció: 1.600,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Concepte:
L' Udol Teatre el 20 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
660,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon:
462 euros
Import concedit amb reducció:
369,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Concepte:
Insomni el 12 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.400,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Concepte:
Orquestra Marinada el 13 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %

Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Concepte:
Brinca Park el 13 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.300,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1840 euros
Import concedit amb reducció:
1.472,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Concepte:
Extracto de Lúpulo el 6 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 800 euros
Import concedit amb reducció:
640,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Concepte:
Trio Cuartet Tabu el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1050 euros
Import concedit amb reducció:
840,00 euros

TOTAL:

76.438,40 euros

Segon.- Acumular en el següent procediment el crèdit no esgotat en
aquest
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació de la resolució de la seva concessió.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.
FETS:
1. S’han rebut diverses peticions presentades pels ajuntaments de
les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, on
demanen la concessió i pagament de subvencions, per a la

contractació d’activitats inscrites en el catàleg vigent, d’acord amb
els percentatges que, segons trams d’habitants de cada municipi,
s’estableixen a les Bases per a la contractació de les activitats
incloses en el Catàleg per a Programacions Culturals dels
Ajuntaments (e-cataleg) publicades en el BOPT núm. 57 del 8 de
març de 2013 i que són els següents:
Municipis de menys de 500 habitants ........
Municipis entre 501 i 2000 habitants ...........
Municipis entre 2001 i 5.000 habitants ........
Municipis de més de 5.001 habitants ..........

80%
70%
60%
50%

Malgrat això l’import total de la partida no permet subvencionar els
imports màxims establerts més amunt i tenint en compte que les
bases específiques per l’any 2013 preveuen que “si el crèdit
disponible en les darreres resolucions de l’any no és suficient per
subvencionar els percentages indicats es reduirà proporcionalment
la subvenció”, per tant es proposa reduir les concessions en un 20%
per tal d’ajustar els pagaments al pressupost.
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 comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència S’ACORDA:
Primer.- Concedir i lliurar, a càrrec de la partida 2010-334-46201 del
pressupost vigent, les següents subvencions als ajuntaments pel
concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Concepte:
Xaranga La Gresca el 17 de febrer de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
600,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon:
360 euros
Import concedit amb reducció amb reducció: 288,00 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Concepte:
Agrupació musical Santa Anna el 8 de juny de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
700,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 420 euros
Import concedit amb reducció:
336,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Concepte:
Rubens Quartet el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.400,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon:
980 euros
Import concedit amb reducció:
784,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Concepte:
Alfredo Panebianco Ensemble el 14 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 2800 euros
Import concedit amb reducció:
2.240,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Concepte:
Bongo Botrako el 19 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
10.890,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Concepte:
Grup d' havaneres Balandra el 28 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
900,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon:
630 euros
Import concedit amb reducció:
504,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Concepte:
La Basica Banda el 27 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.800,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Concepte:
Colla Vella Xiquets Valls el 13 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1800 euros

Import concedit amb reducció:

1.440,00 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Concepte:
Buhos el 13 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.300,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1980 euros
Import concedit amb reducció:
1.584,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Concepte:
Orquestra Europa el 23 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon:
2400 euros
Import concedit amb reducció:
1.920,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Concepte:
Fenomenom quartet el 23 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1440 euros
Import concedit amb reducció:
1.152,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Concepte:
Orquestra Atalaia el 22 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Concepte:
Tandarica Orkestar el 22 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.815,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1452 euros
Import concedit amb reducció:
1.161,60 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Concepte:
Correfoc Foc i Flama el 25 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.400,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1120 euros
Import concedit amb reducció:
896,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Concepte:
La Kinky Band el 27 de juliol de 2013. Actuació de l'ecatàleg
Pressupost elegible:
4.500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Concepte:
Somsomnis el 31 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.425,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Concepte:
Orquestra Melodia el 13 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.800,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Concepte:
Trio Cuartet el 27 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.500,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 900 euros
Import concedit amb reducció:
720,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Concepte:
Orquestra Atalaia el 21 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2250 euros
Import concedit amb reducció:
1.800,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Concepte:
Orquestra Pensylvania el 23 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2250 euros
Import concedit amb reducció:
1.800,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Concepte:
Juniors Orquestra el 22 de juliol de 2013. Actuació d
el’ecatàleg
Pressupost elegible:
5.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Concepte:
Orquestra Atalaia el 26 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.750,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2250 euros
Import concedit amb reducció:
1.800,00 euros

Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Concepte:
Orquesta Charlotte el 25 de juny de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1500 euros
Import concedit amb reducció:
1.200,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre
Concepte:
GF el 23 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.500,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 2450 euros
Import concedit amb reducció:
1.960,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Concepte:
Agrupació musical Santa Anna el 3 de gener de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
700,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon:
420 euros
Import concedit amb reducció:
336,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Concepte:
Orquestra Marinada el 26 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Concepte:
Orquestra Himalaya el 28 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2000 euros
Import concedit amb reducció:
1.600,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Concepte:
Cafe Soul el 26 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.850,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2280 euros
Import concedit amb reducció:
1.824,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Concepte:
Orquestra Himalaya el 27 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.500,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2000 euros
Import concedit amb reducció:
1.600,00 euros
Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte:
Misterios de Oriente el 29 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.900,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1520 euros
Import concedit amb reducció:
1.216,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Concepte:
Xim Xim Mig Grau el 28 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
950,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 760 euros
Import concedit amb reducció:
608,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Concepte:
Havaneres veles i vents el 27 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 600 euros
Import concedit amb reducció:
480,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Concepte:
La Kinky Band el 23 de juny de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.500,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2700 euros
Import concedit amb reducció:
2.160,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset
Concepte:
Llops Teatre SF87 el 28 de juliol de 2013. Actuació d
el’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1600 euros
Import concedit amb reducció:
1.280,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Concepte:
Joan Reig & refugi el 19 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.200,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1760 euros
Import concedit amb reducció:
1.408,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Concepte:
Cat Rock el 19 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2400 euros
Import concedit amb reducció:
1.920,00 euros
Beneficiari:
Concepte:

Ajuntament de la Masó
Escalifestada el 22 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg

Pressupost elegible:
550,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 440 euros
Import concedit amb reducció:
352,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Concepte:
Wonder Dance el 28 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.200,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1760 euros
Import concedit amb reducció:
1.408,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Concepte:
Musical Montsant el 27 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.800,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1440 euros
Import concedit amb reducció:
1.152,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Concepte:
Associació Musical Sabor d' Abans el 28 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
950,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 760 euros
Import concedit amb reducció:
608,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Concepte:
Dejavu el 20 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.990,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2392 euros
Import concedit amb reducció:
1.913,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Concepte:
Orquestra Allioli el 13 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.700,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 2350 euros
Import concedit amb reducció:
1.880,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Concepte:
Orquestra simfonica Camera Musicae el 26 de juliol de
2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
5.950,00 euros
Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 2571 euros
Import concedit amb reducció:
2.056,80 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Concepte:
Camerata XXI el 5 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.204,00 euros

Percentatge concedit:
50,00 %
Import que correspon: 1102 euros
Import concedit amb reducció:
881,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Concepte:
Mag nebur magia el 23 d'abril de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 720 euros
Import concedit amb reducció:
576,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Concepte:
Little Nigth Cabaret el 30 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.950,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 2970 euros
Import concedit amb reducció:
2.376,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Concepte:
Associació Faktoria Folk el 20 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 960 euros
Import concedit amb reducció:
768,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Concepte:
Havaneres Veles i Vents el 29 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 800 euros
Import concedit amb reducció:
640,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Concepte:
Orquestra Estelada el 26 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
5.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Concepte:
El petit Tomb el 29 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
3.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 2400 euros
Import concedit amb reducció:
1.920,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Concepte:
Cor de Cambra femeni Sherzo el 27 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.300,00 euros

Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 1840 euros
Import concedit amb reducció:
1.472,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
Vibria Petita de Tarragona el 21 de juliol de 2013. Actuació
de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.000,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 800 euros
Import concedit amb reducció:
640,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Concepte:
En el Surco el 21 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
1.200,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 960 euros
Import concedit amb reducció:
768,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Concepte:
Xaranga Fem Musica el 20 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
850,00 euros
Percentatge concedit:
80,00 %
Import que correspon: 680 euros
Import concedit amb reducció:
544,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Concepte:
Havana jazz quartet el 13 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.499,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1750 euros
Import concedit amb reducció:
1.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Concepte:
Cimarron el 27 de juliol de 2013. Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
5.200,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Concepte:
La banda del coche rojo el 26 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.800,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 1680 euros
Import concedit amb reducció:
1.344,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Concepte:
Colla Jove Xiquets de Tarragona el 28 de juliol de 2013.
Actuació de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
4.000,00 euros
Percentatge concedit:
48,00 %

Import que correspon: 2400 euros
Import concedit amb reducció:
1.920,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Concepte:
Colla Vella Xiquets de Valls el 28 de juliol de 2013. Actuació
de l’ecatàleg
Pressupost elegible:
6.000,00 euros
Percentatge concedit:
60,00 %
Import que correspon: 3000 euros
Import concedit amb reducció:
2.400,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Concepte:
Odisea Musical el 20 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.950,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 2065 euros
Import concedit amb reducció:
1.652,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Concepte:
La cobla d'un dia el 14 de juliol de 2013. Actuació de
l’ecatàleg
Pressupost elegible:
2.100,00 euros
Percentatge concedit:
70,00 %
Import que correspon: 1470 euros
Import concedit amb reducció:
1.176,00 euros

TOTAL:

89.865,60 euros

Segon.- Acumular en el següent procediment el crèdit no esgotat en
aquest
Tercer.- Notificar aquest acord a l'interessat
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació de la resolució de la seva concessió.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 7.2.- PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS I
DENEGACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O PERSONES A L'eCATÀLEG
FETS:
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables
de grups culturals, en les que es demana la inscripció o
l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions Culturals
als Ajuntaments -ecatàleg-,
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes
d'inscripció a l'ecatàleg vigents.
FONAMENTS DE DRET:
* 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 pressupostària, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència S’ACORDA:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i
modificacions al catàleg vigent de programacions culturals pels
ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per Internet:
Noves inscripcions:
1,2,3 Pica Bressola (Arnau Caparó i Ferrant)
Espectacles Familiars
Animació Infantil
Be water my crew - Breakdance company
Balls i Danses
Danses del Món
Ghetto Orquestra
Música
Orquestres amb condicions específiques
GRUP DE TEATRE 'QUO VADIS'
Teatre
Teatre d'adults

Macro Disco Ateneu Group
Espectacles Familiars
Animació Infantil
Miquel del Roig
Música
Cantautors
Papagayo
Música
Música/pop/rock
Susan Bey
Música
Grups Orquestrals
Vermut Club Band
Música
Grups Orquestrals

2.- Modificar els següents grups:
ASSOCIACIÓ CULTURAL 7 CERVELLS
Cia. Trastrus
Preu per quilòmetre: 0
Espectacles:
* Nom: Ale-hop! espectacle familiar de circ. · Preu: 300 euros
Cobla La Principal de Tarragona
Preu per quilòmetre: 0,9
Espectacles:
* Nom: Sardanes / Concerts / Cercaviles · Preu: 1200 euros
Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès
Preu per quilòmetre: 0
Espectacles:
* Nom: Audició de Sardanes, Aplecs, Concerets,etc.... · Preu: 850 euros
COBLA REUS
COBLA REUS JOVE
Espectacles:
* Nom: aplecs de sardanes · Preu: 1750 euros
* Nom: Concert de cobla · Preu: 1900 euros
* Nom: Concert de música catalana, sardanes, balls vuitcentistes · Preu:
1200 euros
* Nom: Cercaviles, processons, acompanyaments festius · Preu: 1200
euros
* Nom: Ballada de sardanes · Preu: 1000 euros
Colla Gegantera de Botarell
COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE FALSET

Cor Ciutat de Reus
Disco Móbils Altaveutgn S.L
EL BURRO DELS JOCS
ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC
Espectacles:
* Nom: El Sr Josep falta a la dona i ... la dona del Sr. Josep falta a l' home
· Preu: 1500 euros
* Nom: Bodas de sangre (Noces de sang) · Preu: 2400 euros
* Nom: En la Fosca Ardent · Preu: 2400 euros
Ensemble Vocal O vos omnes
Espectacles:
* Nom: Morir... al segle XVII · Preu: 4500 euros
* Nom: El clarobscur barroc · Preu: 8500 euros
* Nom: La Missa paròdica del segle XVI · Preu: 2500 euros
GRUP DE TEATRE EL CENTRE
Espectacles:
* Nom: El criat de dos amos · Preu: 1200 euros
Grup de Teatre Fila Zero
Espectacles:
* Nom: El Trampós Entrampat · Preu: 1000 euros
* Nom: La teva dona m'enganya · Preu: 1000 euros
* Nom: La Pepeta no és morta · Preu: 1000 euros
Grup d'Havaneres VENT FORT
Espectacles:
* Nom: Cantada d'Havaneres i cançons marineres · Preu: 850 euros
Grup Escenic Euterpe
Espectacles:
* Nom: "El papá de Romeu i Julieta" · Preu: 900 euros
JORDI CAPS Magia
Espectacles:
* Nom: LA MAGIA D'APROP · Preu: 800 euros
* Nom: AIXO SI QUE ES MAGIA · Preu: 2000 euros
* Nom: A DOS MANS · Preu: 1800 euros
* Nom: MAGICS · Preu: 2600 euros
* Nom: MAGIA FAMILIAR PER A TOTS · Preu: 1000 euros
* Nom: MAGIA INFANTIL · Preu: 700 euros
LO GITANO BLANC
Orquestra Infantil de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre
Espectacles:
* Nom: Orquestra Infantil · Preu: 300 euros
Orquestra SImfònica CAMERATA XXI
Rudi Orquesta

Teatre 8
Espectacles:
* Nom: 28 cèntims, una producció de teatre8 amb música original de Santi
Palau · Preu: 800 euros
Xaranga TAL COM SONA
Espectacles:
* Nom: Matinada i Cercavila · Preu: 1700 euros
* Nom: jota · Preu: 650 euros
* Nom: Concert · Preu: 2800 euros
* Nom: matinada · Preu: 1000 euros
* Nom: Cercavila, Concert i Matinada · Preu: 3480 euros
* Nom: Festa Major · Preu: 3750 euros
* Nom: Cercavila · Preu: 750 euros
* Nom: Cercavila i Concert · Preu: 3100 euros

3.- Donar de baixa la petició del grup Xaranga la Gresca.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 7.3.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU PER A LA REALITZACIÓ DE
LA XLV EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU I
APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT.
FETS
1.
La Universitat Catalana d’Estiu en data 25 de juny de 2013,
registre d’entrada número 1/2013/013461 ha tramès una petició de
subvenció a aquesta Diputació, per a la realització de la XLV edició de
la Universitat Catalana d’Estiu. La previsió total de despeses per
aquesta activitat és de 5.000,00 euros
2.
Per les seves característiques l’esmentada petició no
s’ajusta a les convocatòries públiques de bases que te establertes
aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a
projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural,
esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la demarcació, les
de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que
corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de
la programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front
amb el pressupost anual de què disposa.

3.
En el pressupost vigent existeix la partida nominativa 2010324-48900,
Conveni UCE, amb un import de 3.000 euros. Amb
aquesta assignació pressupostària la Diputació manifesta la voluntat
de subvencionar aquest projecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu 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 una subvenció a la Universitat Catalana d’Estiu per
import de 3.000,00 euros, per a la XLV edició de la UCE a Prada de
Conflent, per a les següents activitats:
•
•
•

Disseny de cartells i programa
Impressió de cartells i programa
Espectacles

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.
Segon. Que l’import de la subvenció vagi a càrrec de la partida
2010-324-48900 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Catalana d’Estiu per a la seva XLV edició.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari

Sisè. Comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini
màxim de dos mesos des de l'endemà de la
notificació,
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de
reposició, en el termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant el president de la
Diputació.

PUNT 7.4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A LES OBRES DE
CONDICIONAMENT I INVERSIONS AL CENTRE D’ART DE LES
TERRES DE L’EBRE – LO PATI I APROVACIÓ DEL CONVENI
CORRESPONENT, ANY 2013
FETS
1.- L’Ajuntament d’Amposta en data 5 de juliol de 2013, número de
registre d’entrada 1/2013/022225-1, tramet una sol·licitud a la
Diputació on demana una subvenció per a dur a terme les obres de
condicionament i inversions al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre –
Lo Pati, l’any 2013, per la qual cosa presenta un pressupost de
despeses per import de 20.159,11 euros.
2.- La Diputació de Tarragona té la voluntat de col·laborar i donar
suport a aquest projecte al considerar que el Centre d’Art de les
Terres de l’Ebre constitueix un projecte de característiques singulars
considerant la relació que estableix entre art i paisatge, que el situa
com un important element dinamitzador del territori i eix vertebrador
de l’art contemporani de les Terres de l’Ebre.
3.- En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2013, a la partida pressupostària 2010-337-76202 s’ha
previst una assignació nominativa per a aquest beneficiari i per
aquest objecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Amposta per
import de 20.000,00 euros, per a les obres de condicionament i
inversions al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre – Lo Pati, l’any
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 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. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010337-76202 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament d’Amposta per l’any 2013.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord
Cinquè. Notificar l’acord al beneficiari,
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació
Règim de recursos:
-

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

PUNT 7.5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
LA FUNDACIÓ PAU CASALS DEL VENDRELL PER A LA

PROMOCIÓ DEL MUSEU PAU CASALS I APROVACIÓ DEL
CONVENI CORRESPONENT, ANY 2013
FETS
1. La Fundació Pau Casals del Vendrell en data 16 de juliol de 2013,
ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per a dur a
terme la promoció del Museu Pau Casals entre els grups escolars,
d’adults, culturals i altres de les comarques de Tarragona. La previsió
total de despeses per aquesta activitat és de 27.600,00 euros
2. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents
entitats per a possibilitar la realització d’activitats culturals amb la
finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a la
demarcació de Tarragona
3. Per les seves característiques l’esmentada activitat no s’ajusta a
les convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta
Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu,
lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la demarcació, les de
caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que
corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de
la programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front
amb el pressupost anual de què disposa.
4. En el pressupost vigent de la Diputació hi ha consignada a la
partida pressupostària 2010-334-48920, la quantitat de 20.000.00
euros per aquest beneficiari i concepte, per la qual cosa s’ha
redactat un conveni per a regular la concessió d’aquesta subvenció.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a la Fundació Pau Casals del
Vendrell per import de 20.000,00 euros, per a la promoció del
Museu Pau Casals entre els ciutadans de la demarcació de

Tarragona, especialment grups d’escolars, d’adults i culturals, a
través d’una reducció parcial del cost de l’entrada a les visites
guiades al Museu i dels tallers musicals i concerts interactius per
l’any 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 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. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010334-48920 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Fundació Pau Casals del Vendrell per a la promoció del Museu Pau
Casals entre els ciutadans de la demarcació de Tarragona .
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord
Cinquè. Notificar l’acord al beneficiari
Sisè. Comunicar-ho a Intervenció
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la notificació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició,
en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 7.6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PER AL FUNCIONAMENT I
LES ACTIVITATS ANUALS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY I APROVACIÓ DEL CONVENI
CORRESPONENT, ANY 2013.
FETS
1. L’Ajuntament de Móra la Nova en data 9 de juliol de 2013, ha
tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per el
funcionament i les activitats anuals de l’Escola Municipal d’Arts
Plàstiques i Disseny de Móra la Nova per a l’any 2013, presenta un
pressupost de despeses per import de 131.500,00 euros.

2.- L’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova,
celebra aquest 2013, els 40 anys d’antiguitat, és actualment un
centre concertat amb la Generalitat de Catalunya, dependent de
l’Ajuntament, on s’imparteixen cicles formatius amb titulació
homologada, Estudis lliures monogràfics per a nens i adults de
pintura, dibuix, ceràmica, escultura i esmalts. I altres activitats
destinades a completar la formació del seu alumnat.
3. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els
ajuntaments i les entitats del territori per a possibilitar la realització
d’activitats i col·laborar en el manteniment i la continuïtat dels
serveis que els ajuntaments tenen en el seu territori a disposició de
la ciutadania per tal de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura a les comarques tarragonines.
4.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a
les convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta
Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu,
lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la demarcació, les de
caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que
corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de
la programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front
amb el pressupost anual de què disposa
5.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici
2013, s’ha consignat la partida pressupostària 2010-323-46201 per
a aquest beneficiari i import, per la qual cosa s’ha redactat un
conveni per a regular la concessió d’una subvenció a l’ajuntament
de Móra la Nova amb l’objectiu esmentat.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Móra la Nova
per import de 30.000,00 euros, pel funcionament i les activitats de

l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova per a
l’any 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 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. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010323-46201 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Móra la Nova per el funcionament i activitats de
l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny per l’any 2013.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord
Cinquè. Notificar-ho al beneficiari
Sisè. Comunicar-ho a Intervenció General
Règim de recursos:
-

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

PUNT 7.7.- PROPOSTA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL
CONSORCI DE L’OBSERVATORI DEL PAISATGE PER L’EDICIÓ
DEL CATÀLEG DE PAISATGE DE LES TERRES DE L’EBRE I
APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT, ANY 2013.
FETS
1.- El Consorci de l’Observatori del Paisatge, amb seu a Olot. és una
entitat de dret públic de naturalesa autonòmica que té per objecte la
diagnosi, proposta, estudi i sensibilització de la societat catalana per
a la preservació, protecció, gestió i, si s’escau, la restauració i la
millora del paisatge de Catalunya, en un marc de desenvolupament
sostenible i protecció del medi, ús racional del sòl i estalvi de
recursos

2.- L’Observatori ha iniciat l’edició de una sèrie de catàleg de
paisatge amb l’objectiu d’assolir tot el territori català. Els catàlegs de
Paisatge de Catalunya són definits a la Llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge de Catalunya com els documents de caràcter
descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de
Catalunya i n’identifiquen els valors, l’estat de conservació i
proposen els objectius de qualitat que han de complir.
3.- El Consorci de l’Observatori vol editar el volum corresponen al
Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre en format paper i en
versió de llibre digital.
4.- La Diputació de Tarragona forma part del Consorci de
l’Observatori del Paisatge, constituït per acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya en sessió de 30 de novembre de 2004, per
la qual cosa vol donar suport a aquesta edició que correspon al seu
territori i considera a més que és una eina extremadament útil per a
ordenar i gestionar el paisatge des d’una perspectiva de
planejament territorial.
5. En el Pressupost de la Corporació de l’exercici 2013, s’ha previst
una consignació pressupostària a la partida 2010-334-45100 per
aquest beneficiari i import.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció al Consorci de l’Observatori del
Paisatge per import de 40.000 euros per a l’edició del Catàleg de
Paisatge de les Terres de l’Ebre en format paper i en versió digital
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.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010334-45100 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i el
Consorci de l’Observatori del Paisatge per a l’edició del Catàleg de
Paisatge de les Terres de l’Ebre en format paper i en versió digital
l
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord
Cinquè. Notificar-ho al beneficiari.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció general de la Diputació
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la notificació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició,
en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la
notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 7.8.- PROPOSTA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA
FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA
BIENNAL D’ART DE VALLS I APROVACIÓ DEL CONVENI
CORRESPONENT, ANY 2013.
FETS
1.- La Fundació Ciutat de Valls en data 24 de juliol de 2013, ha
tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per a
l’organització de la Biennal d’Art de Valls 2013 7 Premi GuaschCoranty. La previsió total de despeses per aquesta activitat és de
47.900 euros La Fundació Ciutat de Valls és, des de l’any 2001, la
responsable d’organitzar la Biennal d’Art de Valls / Premi GuaschCoranty.
2.- El premi Guasch-Coranty ve del llegat del matrimoni d’artistes
Francesc Guasch Homs i Emilia Coranty Llúria, amb l’objectiu
d’organitzar premis de pintura per tal de promoure l’art. Actualment
la Biennal ha aconseguit posar el premi entre un dels més
importants dels que es convoquen en el nostre país, no tant per les
dotacions econòmiques del premi, sinó pel prestigi de la
convocatòria i del jurat que en forma part.

3.- Per les seves característiques l’esmentada activitat no s’ajusta a
les convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta
Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu,
lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la demarcació, les de
caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que
corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de
la programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front
amb el pressupost anual de què disposa.
4.- La Diputació de Tarragona va ser beneficiaria del llegat junt amb
l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Barcelona i la “Escuela de
Artes i Oficios Artísticos y Bellas Artes de Barcelona, avui Facultat
de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i per tant té la voluntat
de col·laborar en el finançament dels costos organitzatius d’aquesta
activitat per tal que la Fundació pugui continuar la seva tasca i
consolidant el prestigi dels premis Guasch-Coranty.
5.- En el pressupost vigent de la Diputació hi ha consignada a la
partida pressupostària 2010-334-48922, la quantitat de 20.000.00
euros per aquest beneficiari i concepte, per la qual cosa s’ha
redactat un conveni per a regular la concessió d’aquesta subvenció.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a la Fundació Ciutat de Valls per
import de 20.000,00 euros, per a l’organització de la Biennal d’Art de
Valls 2013 / Premi Guasch-Coranty amb la finalitat de fomentar la
creativitat i promoure l’art i els artistes.
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.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 2010334-48922 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Fundació Ciutat de Valls per a l’organització de la Biennal d’Art de
Valls 2013 / Premi Guasch-Coranty .
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord
Cinquè. Notificar l’acord al beneficiari
Sisè. Comunicar-ho a Intervenció
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 7.9.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DIVERSES
PETICIONS DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT I DIFUSIÓ DE
PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS I/O D’INTERÈS PER A
LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I LES TERRES DE L'EBRE
EDITADES DURANT L'ANY 2013
FETS:
1. Diverses entitats i ajuntaments han presentat sol·licitud demanant
el suport per a publicacions locals i comarcals d'acord amb la
convocatòria i les Bases publicades en el BOP núm. 57 de data 8 de
març de 2013.
2. S'han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració
continguts en el punt 6è de les Bases específiques.
La directora de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i la
Comissió d’Avaluació de les Subvencions del Servei de Cultura, han
emès els corresponents informes d’avaluació, els quals consten a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:

1. Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el
reglament de la Llei general de Subvencions
3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a les entitats i ajuntaments que es relacionen una
subvenció per l'import (IVA inclòs) que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Sant Jordi
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:

Patronat Municipal de Serveis Culturals
El Vendrell
Suport a la publicació: XLI Concurs literari
4.933,76 euros
20,00 %
986,75 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 30 exemplars

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

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Flix
Suport a la publicació: Carmel d'Ascó. Una
3.426,64 euros
15,00 %
514,00 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 23 exemplars

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

Arola Editors, SL
Tarragona
Suport a la publicació: Entre el cel i la terra
10.060,61 euros
10,00 %
1.006,06 euros

Projecte:
Partida:
Justificació:

2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 33 exemplars

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

Arola Editors, SL
Tarragona
Suport a la publicació: La pell de Déu
7.165,57 euros
10,00 %
716,56 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 23 exemplars

Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: El raïm inquiet .
Història d'un gotim que volia ser vi
Pressupost elegible:
5.418,36 euros
Percentatge concedit:
10,00 %
Import concedit:
541,84 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 19 exemplars

Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a l'edició: Remedios Varo i Uranga.
L'encontre dels seus dibuixos amb el surrealisme francès
Pressupost elegible:
6.972,47 euros
Percentatge concedit:
10,00 %
Import concedit:
697,25 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 23 exemplars

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

Confraria del Sant Crist de la Purissima
Tortosa
Suport a la publicació: La casa dels mil
3.950,44 euros
15,00 %
592,57 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 28 exemplars

Beneficiari:
Municipi:

IMATGE-9, SL
Valls

Concepte:
Guerra Civil
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:
Projecte:
Partida:
Justificació:

Suport a la publicació: Restes i vestigis de la
3.947,73 euros
10,00 %
394,77 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 16 exemplars

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

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: In-Inde-Independència
2.487,84 euros
10,00 %
248,78 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 12 exemplars

Beneficiari:
IMATGE-9, SL
Municipi:
Valls
Concepte:
Suport a la publicació: Excursions amb nens
per les Terres de l'Ebre des d'una àrea de pícnic
Pressupost elegible:
4.545,96 euros
Percentatge concedit:
10,00 %
Import concedit:
454,60 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 22 exemplars

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

TOTAL:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: A peu per la via
5.560,77 euros
10,00 %
556,08 euros
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
Lliurament de 19 exemplars

6.709,26 euros

En cas que no s’esgoti el crèdit assignat en un procediment,
s’acumularà en el següent.
Segon.- Aquests imports seran abonats amb càrrec a la partida
2010-334-48906, projecte 2013-210/02, una vegada justificada la
subvenció, mitjançant el lliurament dels exemplars de cada llibre que
es fa constar, amb la corresponent nota de lliurament, a la Unitat de
Publicacions RB IV de la Diputació, situat al Carrer Santa Anna,

núm. 8 de Tarragona (Edifici del Museu d'Art Modern d’aquesta
Diputació).
Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, aquesta
s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de
la seva concessió.
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la publicació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició,
en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la
publicació, davant del president de la Diputació.

FETS:
1. Diverses entitats i ajuntaments han presentat sol·licitud demanant
el suport per a publicacions locals i comarcals d'acord amb la
convocatòria i les Bases publicades en el BOP núm. 57 de data 8 de
març de 2013.
2. S'han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració
continguts en el punt 6è de les Bases específiques.
La directora de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i la
Comissió d’Avaluació de les Subvencions del Servei de Cultura, han
emès els corresponents informes d’avaluació, els quals consten a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:
1. Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el
reglament de la Llei general de Subvencions
3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a les entitats i ajuntaments que es relacionen una
subvenció per l'import (IVA inclòs) que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi:
La Pobla de Mafumet
Concepte:
Suport a la publicació: La cuina de casa
nostra. Receptes de la Pobla de Mafumet
Pressupost elegible:
6.780,80 euros
Percentatge concedit: 20,00 %
Import concedit:
1.356,16 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 150 exemplars
Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: Esperando el autobús
Pressupost elegible:
7.033,77 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
703,38 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 23 exemplars
Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: Mil i un bars contats
Pressupost elegible:
6.605,60 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
660,56 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 22 exemplars
Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: El gènere de la polis.
La trajectòria de les dones en el catalanisme polític
Pressupost elegible:
7.072,93 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
707,29 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 16 exemplars
Beneficiari:
Municipi:

Arola Editors, SL
Tarragona

Concepte:
Suport a l'edició: Ai fill, que no et regalimi la
salsa
Pressupost elegible:
4.276,34 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
427,63 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 17 exemplars
Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: El peix trampós
Pressupost elegible:
4.395,68 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
439,57 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 15 exemplars
Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: Catalans de les lletres
i les arts del segle XX
Pressupost elegible:
19.731,63 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
1.973,16 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 49 exemplars
Beneficiari:
Centre d'Estudis Sinibald de Mas
Municipi:
Torredembarra
Concepte:
Suport
a
la
publicació
Altafulla
Torredembarra 1950-2010
Pressupost elegible:
3.777,70 euros
Percentatge concedit: 15,00 %
Import concedit:
566,66 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 28 exemplars

i

Beneficiari:
IMATGE-9, SL
Municipi:
Valls
Concepte:
Suport a la publicació: El metge i un gos
d'atura
Pressupost elegible:
2.964,16 euros
Percentatge concedit: 10,00 %
Import concedit:
296,42 euros
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Justificació:
Lliurament de 12 exemplars
Segon.- Desestimar les peticions que s'indiquen pels motius que es fan
constar:

Beneficiari:
Arola Editors, SL
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Suport a la publicació: Història, formació i
usos de l'espai urbà medieval a Tarragona, segles XII-XIII
Projecte:
2013-210/02
Partida:
2013-2010-334-48906-01
Motiu denegació:
És una edició de l’any 2012
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Ferrater
Projecte:
Partida:
Motiu denegació:

TOTAL:

Arola Editors, SL
Tarragona
Suport a la publicació: Seminari Gabriel
2013-210/02
2013-2010-334-48906-01
És una edició de l'any 2012

7.130,83 euros

En cas que no s’esgoti el crèdit assignat en un procediment,
s’acumularà en el següent.
Tercer.- Aquests imports seran abonats amb càrrec a la partida
2010-334-48906, projecte 2013-210/02, una vegada justificada la
subvenció, mitjançant el lliurament dels exemplars de cada llibre que
es fa constar, amb la corresponent nota de lliurament, a la Unitat de
Publicacions RB IV de la Diputació, situat al Carrer Santa Anna,
núm. 8 de Tarragona (Edifici del Museu d'Art Modern d’aquesta
Diputació).
Quart.- 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.
Cinquè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació
de Tarragona i comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació
de Tarragona
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la publicació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició,
en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la
publicació, davant del president de la Diputació.

PUNT 7.10.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD
DE L’AJUNTAMENT DE GRATALLOPS DE REFORMULACIÓ DEL
PRESSUPOST INICIAL DE LA CONVOCATÒRIA PER
ACTIVITATS CULTURALS. ANY 2013

FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
30/05/2013, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Gratallops
pel concepte “Activitats Culturals”, per un import de 428,12 euros,
d’acord amb la convocatòria de bases d’activitats de foment cultural
amb càrrec a la partida 2013-2010-334-46203-01
2.- L’esmentat Ajuntament, en data 10/07/2013, ha presentat un
escrit RE 1-2013-22566-1 en el que exposa que voldria demanar
una reformulació del pressupost inicial ja que no es durà a terme
una part de les actuacions per la qual demanaven aquesta
subvenció i conservar el total de la subvenció atorgada.
3.- L’import que es va concedir de 428,12 euros és sobre el
pressupost inicial de 3.200 euros amb un percentatge del 13,38% i
el pressupost presentat en la reformulació és de 1.675,59 euros, per
la qual cosa, aplicant el càlcul corresponent, l’import resultant és de
224,19 euros.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu 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 tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Desestimar la petició de l’Ajuntament de Gratallops, atès
que
modificar el percentatge aplicat al pressupost inicial
representaria un perjudici a tercers, per tant s’aplicarà el percentatge
del 13,38% a la justificació que presenti l’ajuntament.
SEGON.- Notificar-ho al beneficiari

TERCER.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 7.11.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTÍ
PARCIAL A L’AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP PER
LA CONVOCATÒRIA DE BASES D’INVERSIONS ANY 2011
FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
10/06/2011, va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament
de Castellvell del Camp
pel concepte “Equipament mobiliari pel
Centre de Dia i Casal d'Avis i Ateneu” per un import de 8.706,32
euros, d’acord amb la convocatòria d’inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà amb càrrec a la partida 2010-33076210.
2.- En data 21/12/2012 la Junta de Govern va acordar un canvi de
destinació per tal d'equipar els edificis municipals del Casal d'Avis,
Ateneu i Associació de Dones i una pròrroga per a justificar dita
subvenció fins el 10 d'octubre de 2013. L'import de la subvenció va
variar en funció del nou pressupost presentat, essent el nou import
concedit la quantitat de 7.703,59 euros, amb un percentatge del
76,73%.
3.- D'aquesta subvenció resten per pagar 4.360,61 euros.
4.- En data 5/07/2013 l'Ajuntament de Castellvell del Camp ha
presentat una notificació, RE. 1-2013-022286-1, exposant que ha
adquirit un escenari desmuntable, amb un import de 6.023,72 euros,
motiu pel qual sol·licita un canvi de destinació de la subvenció
esmentada.
5.- Vist que no es perjudiquen drets de tercers.
FONAMENTS DE DRET

•

Llei 38/2003,
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 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.

de

17

de

novembre,

general

de

Per tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció
concedida al següent beneficiari.
Ajuntament: Castellvell del Camp
Nou concepte subvencionat: Escenari desmuntable
Despesa que comporta el canvi de destí: 6.023,72 euros
Nou import que se subvenciona: 4.360,61 euros
Núm. d’operació: 2011020739
SEGON.- Modificar el concepte i l'import que figura en la
corresponent reserva econòmica.
TERCER.- Notificar-ho al beneficiari
QUART.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 7.12.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DELS
EXPEDIENTS DE SUBVENCIÓ DE DIVERSOS AJUNTAMENTS

PER LA CONVOCATÒRIA DE BASES D’ACTIVITATS CULTURALS
DE L’ANY 2012
FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern de data 15/06/2012, es va
concedir una subvenció a diversos ajauntaments per la
convocatoria de bases d’activitats culturals any 2012.
2.- Al no presentar els beneficiaris la justificació econòmica dins del
termini, s’ha tramitat el corresponent requeriment reclamant la
documentació justificativa de la subvenció concedida, que permeti
comprovar l’acompliment de la finalitat que determina la concessió
de la subvenció, amb l’advertiment que, si en el termini que estableix
la llei no es presenta la documentació es declararà, per resolució
expressa, la caducitat de l’expedient i la baixa del crèdit
corresponent..
3.- Finalitzat el termini legalment establert, no s’ha rebut resposta
per part dels beneficiaris
FONAMENTS DE DRET
1.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions
3.- Bases general i bases específiques de subvencions de la
Diputació de Tarragona
4.- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5.- Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions
En conseqüència S’ACORDA:
Pimer.- Declarar la caducitat dels expedients de les subvencions
concedides als següents ajuntaments al no haver presentat en els
terminis establerts la documentació justificativa requerida que
permetés comprovar l’acompliment de la finalitat que determina la
concessió de la subvenció:
Exercici
Municipi
Entitat
Actuació
Data de l’acord de concessió
Import
Partida

2012
L’Argentera
Ajuntament
Activitats culturals
15/06/2012
2.173,08
2010/334/46203/2

Projecte
Núm. operació

2010/05
2012026043

Exercici
Municipi
Entitat
Actuació
Data de l’acord de concessió
Import
Partida
Projecte
Núm. operació

2012
Maspujols
Ajuntament
Activitats culturals
15/06/2012
769,86
2010/334/46203/2
2010/05
2012026066

Exercici
Municipi
Entitat
Actuació
Data de l’acord de concessió
Import
Partida
Projecte
Núm. operació

2012
La Morera de Montsant
Ajuntament
Activitats culturals
15/06/2012
4.431,57
2010/334/46203/2
2010/05
2012026049

Exercici
Municipi
Entitat
Actuació
Data de l’acord de concessió
Import
Partida
Projecte
Núm. operació

2012
La Secuita
Ajuntament
Activitats culturals
15/06/2012
573,30
2010/334/46203/2
2010/05
2012026056

Exercici
Municipi
Entitat
Actuació
Data de l’acord de concessió
Import
Partida
Projecte
Núm. operació

2012
Tivenys
Ajuntament
Activitats culturals
15/06/2012
3.276,00
2010/334/46203/2
2010/05
2012026094

Exercici
Municipi
Entitat
Actuació
Data de l’acord de concessió

2012
Vilalba dels Arcs
Ajuntament
Activitats culturals
15/06/2012

Import
Partida
Projecte
Núm. operació

146,60
2010/334/46203/2
2010/05
2012026099

Total ..................... 11.370,41 Euros
Segon.- Notificar la resolució a l’interessat
Tercer.- Comunicar-la a la Intervenció general per tal que doni de
baixa el crèdit corresponent, d’acord amb els terminis establerts.
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 7.13.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA
MATERIAL DE L’ACORD DE 26/07/2013 DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS
PATRIMONIALS DE VALOR CULTURAL CONVOCATÒRIA 2013
FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 26 de
juliol de 2013, va acordar la concessió d'una subvenció a
l'Ajuntament de Poboleda per import de 6.000 euros, pel concepte
“4a. Fase de l'equipament del gimnàs i de la Sala Cultural, amb
càrrec a la partida 2010-330-76210-01, convocatòria d'inversions en
equipaments municipals d'interès ciutadà.
2. Per una errada material es va fer constar el concepte i import
esmentats en el punt primer, quan corresponia concedir una
subvenció pel funcionament del gimnàs municipal, amb un
pressupost de 6.045,60 euros, amb càrrec a la partida de la mateixa
convocatòria 2010-334-46204.
3. D'acord amb l'article 105 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de
les administracions públiques i de procediment administratiu comú,
es proposa la correcció de l'errada material.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Esmenar l'errada material de l'Acord de la Junta de Govern
de 26 de juliol de 2013 i deixar sense efecte la part de la concessió
d'una subvenció a l'Ajuntament de Poboleda per import de 6.000
euros.
Segon. Donar de baixa el crèdit corresponent a la partida 2013330-76210-01.
Tercer. Concedir una subvenció al següent beneficiari, per l'import i
el concepte que s'indica, amb càrrec a la partida del pressupost
ordinari que es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Concepte: Monitor Gimnàs Municipal
Pressupost presentat: 6.045,60 euros
Pressupost mínim a executar: 3.158 euros
Percentatge concedit: 95%
Import concedit: 3.000 euros
Partida: 2013-2010-334-46204-01

Quart. Modificar el concepte i l'import que figura en la corresponent
reserva econòmica.
Cinquè. Notificar l’acord al l'interessat.
Sisè. Comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

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

PUNT 7.14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL
PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA MÉS ELS INTERESSOS DE DEMORA A LA

FUNDACIÓ FRANCESC D'EIXIMENIS DE VALÈNCIA,
ACTIVITATS CULTURALS I PREMIS OCTUBRE 2009

PER

FETS
1.- La Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 21 de juny de
2013, va acordar iniciar el procediment de reintegrament de la
subvenció per import de 24.000,00 euros, concedida i pagada a la
Fundació Eiximenis, de València, l’any 2009, mitjançant conveni,
per activitats culturals i premis Octubre 2009, notificant-ho a
l’interessat en data 26 de juny de 2013, RGS 2-2013-010138-1.
2.- Exhaurit el termini de 15 dies, el Registre General de la Diputació
de Tarragona, a petició de la unitat gestora, informa que entre els
dies 1 i 25 de juliol de 2013 (amdós inclosos), la Fundació
Francesc d'Eiximenis de València, no ha presentat cap escrit
d’al·legacions i reclamacions, com a conseqüència, es demana
informe a la Intervenció respecte l'import dels interessos de demora
que són els següents:

Import
reintegrament
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00

Data inici

Data final

12/04/2010
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2013

31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
21/06/2013

Total dies

Interès
demora

264
365
366
172

TOTAL

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

Total
interès
867,95
1.200,00
1.203,29
563,93
3.835,17

FONAMENTS DE DRET
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reglament General de Recaptació (RGR), aprovat per RD
939/2005, de 29 de juliol.
- Ordenança general de gestió d’ingressos de dret públic de la
Diputació de Tarragona, publicada al BOPT núm. 292, de 20 de
desembre de 2012.
- Reial decret 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, publicat en el BOE núm. 59
de 9 de març.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
publicada al BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003.

- Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, publicat al
BOE núm. 176 de 25 de juliol de 2006.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
- Bases general 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 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. Declarar l’obligació de la Fundació Francesc d'Eiximenis, de
València, a reintegrar la subvenció concedida i lliurada, per activitats
culturals i premis Octubre 2009, mitjançant conveni.
L’import de la subvenció cobrada, més els interessos de demora
corresponents a reintegrar per la Fundació Francesc d'Eiximenis, de
València, és de 27.835,17 euros ( 24.000 euros de principal +
3.835,17 euros d’interessos de demora).
Segon. La quantitat indicada s’ha de fer efectiva en el termini
següent:
-

Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la
data de la notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil
immediatament posterior.
Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la
data de notificació fins el dia 5 del segon mes següent o l’hàbil
immediatament posterior

Tercer. Si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït el
reintegrament per part de la Fundació Francesc d'Eiximenis, de
València, s’iniciarà el cobrament en via executiva, per compensació o
a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.
Quart. Forma de pagament: Personalment en la Tresoreria de la
Diputació, per transferència bancària al compte : 2013-3056-070210098938 de Catalunya Banc, per correu, enviant xec conformat a
nom de Diputacó Tarragona i una fotocòpia de la notificació de
liquidació o qualsevol altre mitjà que accepti la Tresoreria de la
Diputació.

Cinquè. Notificar l’acord a l’interessat
Sisé. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria General
de la Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini máxim d’un mes des de l’endemà
de la notificació, davant del president de la Diputació.

PUNT 7.15.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE BEQUES
INDIVIDUALS PER ALS ALUMNES QUE ASSISTEIXEN A
CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL DURANT L'ANY 2013
(PROPOSTA 10/2013).
FETS

1. La Diputació de Tarragona ha publicat al BOP núm. 57 del 8 de
març de 2013 les bases específiques per a la concessió de beques
individuals per als alumnes que assisteixen als centres d'educació
especial durant l'any 2013. L'objecte de les bases és regular la
concessió dels ajuts econòmics per a activitats extraescolars.
2. La concessió de la beca per a la convocatòria de 2013 ve
determinat pels ingressos anuals bruts de la unitat familiar, segons
la taula següent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 o més membres

Ingressos anuals nets màxims durant l'any
2012
7.967,73 €
13.943,52 €
17.927,38 €
21.911,24 €
29.878,96 €
33.862,82 €
37.846,68 €
41.830,54 €
45.814,40 €
49.798,26 €
53.782,12 €
57.765,98 €

Aquests llindars es basen en l'Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya, establert per la Generalitat de Catalunya per l'any 2012
(7.967,73 euros nets l'any). Per a la concessió de la beca, el llindar
d'ingressos màxims anuals per al segon membre de la unitat familiar
és del 75% de la RSC, i del 50% per a cadascun dels membres
successius.

3. Al marge dels ingressos bruts anuals, quan per les
característiques socio-econòmiques de la família de l'alumne i de la
documentació presentada existeixin dubtes sobre la situació familiar,
es tindrà en compte el contingut de l'informe social, que serà el
principal element determinant a l'hora de valorar la concessió o
desestimació de la beca (base 6.2).
4. Les bases contemplen que per a cadascun dels alumnes que
segons les seves casuístiques s'ajusten als criteris establerts a les
bases, es concedeixi una beca per un per un import màxim de 70
euros al mes i per un període màxim de 10 mesos d’assistència de
l’alumne al centre dins de l'any natural 2013, imputable al crèdit de
130.000,00 euros (partida 2010-324-48001).
5. El centres d'educació especial l'Àngel Apasa ha presentat les
sol·licituds de beques individuals per als seus alumnes acollint-se a
la convocatòria de Bases específiques.
6. Les sol·licituds presentades s'han avaluat d’acord amb els criteris
de valoració i ponderació establerts a la convocatòria.
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.- Concedir una beca als alumnes següents per l’import que
en cada cas s'indica, en aplicació del que s'estableix a les bases
reguladores específiques:
Ordre Alumne

Centre

1

XXX

2

XXX

3

XXX

4

XXX

5

XXX

6

XXX

CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE

Període
10 mesos

Import de la
beca
700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

7

XXX

8

XXX

9

XXX

10

XXX

11

XXX

12

XXX

13

XXX

14

XXX

15

XXX

16

XXX

17

XXX

18

XXX

19

XXX

20

XXX

l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel
CEE
l'Àngel

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

10 mesos

700,00 euros

TOTAL
CONCEDIT

14.000,00 euros

Segon. Notificar l’acord al centre d'educació especial.
Tercer. Comunicar l'acord a la Intervenció General de la Diputació
de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la notificació, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició,
en el termini màxim d'un mes des de l'endemà de la
notificació, davant del president de la Diputació.

Museu d’Art Modern
PUNT 7.16.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI
D’EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU D’ART MODERN DE
TARRAGONA PER L’ANY 2013
FETS

1.- La Junta de Govern de 30 de novembre de 2012 va acordar el
calendari de les exposicions temporals de 2013, tal com es relaciona
a continuació:
Del 14 de febrer al 7 d’abril de 2013
Joaquim Chancho a les col·leccions de Tarragona
Del 18 d’abril al 23 de juny de 2013
Josep Sala. Darreres pinzellades
11 de juliol a 6 d’octubre de 2013
Pau Casals i el col·leccionisme d’art
19 d’octubre a 12 de gener de 2014
Treballem amb l’art
24 d’octubre a 12 de gener de 2014
Exposició d’un dels artistes guanyadors de la Biennal d’Art 2012
2.- Vista la voluntat expressada pel Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana per participar conjuntament amb la Diputació
de Tarragona en l’elaboració d’un projecte col·laboratiu per a la
realització d’una exposició de l’artista plàstica Jordi Forniés, originari
de la nostra demarcació i resident actualment a Dublín, que es
realitzarà de forma consecutiva a Tarragona i València. Aquesta
iniciativa, que es valora positivament, està directament vinculada
amb els objectius de difusió de la creació artística que contempla el
Museu d’Art Modern d’aquesta Corporació.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la modificació del calendari de les exposicions
temporals del Museu d’Art Modern per a l’any 2013
Segon. Incorporar al calendari d’exposicions per a l’any 2013 la
mostra “Jordi Forniés. El paisatge condicionat”.
Tercer. Acceptar el següent calendari d’exposicions per a l’any
2013:
Del 14 de febrer al 7 d’abril de 2013
Joaquim Chancho a les col·leccions de Tarragona
Del 18 d’abril al 23 de juny de 2013
Josep Sala. Darreres pinzellades
Del 11 de juliol a 6 d’octubre de 2013
Pau Casals, col·leccionista d’art
Del 17 d’octubre a l’1 de desembre de 2013

Jordi Forniés. El paisatge condicionat
En col·laboració amb el Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana
26 d’octubre a l’1 de desembre de 2013
Treballem amb l’art
12 de desembre de 2013 a 26 de gener de 2014
Àngel Pomerol. In Memoriam.
Exposició com a guanyador del XXXVI Premi Julio Antonio
d’Escultura de la Biennal d’Art 2012
Quart. Aplicar les despeses de l’organització i muntatge d’aquestes
exposicions a càrrec de la partida 2011-334-22609 del pressupost
ordinari de l’any 2012.
Cinquè. Procedir per part del Servei de Patrimoni d’aquesta
Diputació, en el seu moment, a fer els tràmits que corresponguin per
tal que siguin incorporades a l’inventari general de la Diputació les
obres cedides pels artistes expositors en concepte de compensació,
si s’escau.
Sisè. Facultar el president d’aquesta Diputació per a la signatura
dels documents contractuals que siguin necessaris.
Setè. Traslladar l’acord que s’adopti a l’interessat i a la intervenció
general de la Diputació de Tarragona.
Gestió de Centres d’Educació
PUNT 7.17.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ, LLIURAMENT I
DESESTIMACIÓ DE BEQUES A ALUMNES QUE CURSEN
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR A LES ESCOLES
D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
(CENTRES DE TARRAGONA I REUS), D’ACORD AMB LES
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER AL CURS
2012/2013.
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de
2012, es va aprovar la convocatòria i les bases del procediment
administratiu per a la concessió de beques individuals per a alumnes
que cursen Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i
Reus), curs 2012/13, que va ser publicada al BOPT número 6, de 8
de gener de 2013.

2. Les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Reus
han tramès a la Unitat de Gestió de Centres d’Educació les
sol·licituds de beca presentades per l’alumnat/familiars i la resta de
documentació complementària.
3. Aquesta Unitat gestora ha valorat els expedients individuals de
l’alumnat d’acord amb el criteris i requisits que determinen les bases
que regeixen la convocatòria.
4. A l’expedient consta l’informe favorable emès per la Intervenció
General, registre de sortida núm. 3222, de data 17 de setembre de
2013.
Fonaments de dret:
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Bases específiques per a la concessió de beques per a alumnes
que cursen Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona, curs 2012/2013 (BOPT
número 6, de 8 de gener de 2013).
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 l’anterior, S’ACORDA:
Primer. Concedir beca a l’alumnat que compleix els requisits
establerts a la base 5 d’aquesta convocatòria i lliurar l’import que es
detalla en el següent quadre:
Criteris de
valoració
Alumne/a
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Import total Nota % aplicat Import de
Centre matrícula mitjana (base 9) la beca
Tgn.
875,00 € 8,18
100%
875,00 €
Tgn.
742,00 € 6,14
90%
667,80 €
Tgn.
742,00 €
7
95%
704,90 €
Reus
740,50 € 6,5
90%
666,45 €
Tgn.
858,00 € 5,75
85%
729,30 €

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Tgn.
Reus
Tgn.
Tgn.
Tgn.
Reus
Tgn.
Tgn.
Tgn.
Tgn.
Tgn.
Tgn.

742,00 €
741,50 €
742,00 €
742,00 €
875,00 €
741,50 €
891,00 €
742,00 €
891,00 €
726,00 €
742,00 €
891,00 €

6,71
6,15
7,42
7
5,62
5,81
8,8
7,85
7,57
7,14
7,7
6,14

90%
90%
95%
95%
85%
85%
100%
95%
95%
95%
95%
90%

667,80 €
667,35 €
704,90 €
704,90 €
743,75 €
630,28 €
891,00 €
704,90 €
846,45 €
689,70 €
704,90 €
801,90 €

Segon. Concedir beca a l’alumnat que compleix els requisits
establerts a la base 5 i lliurar l’import que es detalla en el següent
quadre, una vegada deduït del cost total de la matrícula oficial
l’import obtingut per beca del Ministeri d’Educació en concepte
d’ensenyament, tal com indica la base 4 d’aquesta convocatòria:
Criteris de
valoració

Alumne/a
XXX
XXX
XXX

Import
Import
%
total
aplicat
Nota
Import
Cent
aplicat
matrícul mitjana
% (base beca ME
(base 9)
re
a
9)
Tgn. 742,00 € 7,28
95 % 704,90 € 291,00 €
Tgn. 825,00 € 6,83
90 % 742,50 € 291,00 €
Tgn. 875,00 € 6,77
90 % 787,50 € 291,00 €

Import
de la
beca
413,90 €
451,50 €
496,50 €

Tercer. La beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no
manifesta el contrari en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent a la recepció de la notificació.
Quart. Les beques concedides, per l’import total de 13.763,18
euros, aniran a càrrec de la partida 2040/322/48101/02 (A
2012054528) del pressupost vigent de la corporació.
Cinquè. Desestimar les peticions de beca a l’alumnat que s’indica
pels motius que es detallen a continuació:
Cinquè 1. Perquè la renda de la unitat familiar/unitat de convivència
valorada supera els llindars màxims que s’indiquen en la base 5.2 de la
convocatòria:

Alumne/a
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Centre
Tarragona
Tarragona
Reus
Tarragona
Reus

XXX
XXX
XXX
XXX

Reus
Tarragona
Tarragona
Reus

Cinquè 2. Per no haver superat la totalitat del curs 2011/2012, tal
com indica la base 8.1 i 8.2 de la convocatòria:
Alumna
Centre
Tarragona

XXX

Cinquè 3. Per no ser veí o resident a qualsevol població de les
comarques de Tarragona o de les Terres de l’Ebre tal com indica la
base 5.1 a) de la convocatòria:
Alumne
Centre
Tarragona

XXX

Cinquè 4. Per haver presentat la sol·licitud fora de termini, tal com
indica la convocatòria del procediment per a la concessió de
beques:
Alumne
Centre
Tarragona

XXX

Sisè. Declarar el desistiment de les peticions de beca a l’alumnat
següent per no aportar la documentació requerida dins el termini
indicat:

Alumne/a
XXX
XXX
XXX
XXX

Centre

Data sortida
requeriment

Reus
Tarragona
Tarragona
Reus

21/06/13
01/07/13
01/07/13
21/06/13

Data
Termini
rebuda
presentació
notificació documentació
08/07/13
19/07/13
12/07/13
24/07/13
04/07/13
16/07/13
03/07/13
15/07/13

Setè. Notificar-ho a les persones peticionàries de beca en la part
que els afecta a cadascuna.
Vuitè. Comunicar-ho a l'Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona i a Reus i a la Intervenció General amb el detall de dades
bancàries per al pagament.
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 7.18.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ, LLIURAMENT I
DESESTIMACIÓ DE BEQUES A ALUMNES DE LES ESCOLES I
CONSERVATORIS DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, D'ACORD AMB LES BASES DE
LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER AL CURS 2012/2013.
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de
2012, es va aprovar la convocatòria i les bases del procediment
administratiu per a la concessió de beques per a alumnes de les
Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la
Diputació de Tarragona, curs 2012/2013, que va ser publicada al
BOPT número 6, de 8 de gener de 2013.
2. Les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a
Tarragona, Reus i Tortosa han tramès a la Unitat de Gestió de
Centres d’Educació les sol·licituds de beca presentades per
l’alumnat/familiars dels alumnes i la resta de documentació
complementària.
3. Aquesta Unitat gestora ha valorat els expedients individuals de
l’alumnat d’acord amb el criteris i requisits que determinen les bases
que regeixen la convocatòria.
4. S’han presentat un total de 71 sol·licituds, de les quals, 49 tenen
dret a beca amb un import total de 33.493,70 €. A la convocatòria de
les bases s’especifica que la quantia total màxima d’aquestes
beques és de 30.974 €. D’acord amb la base 4 i donada la no
disponibilitat pressupostària, aquest import s’ha de prorratejar amb
un percentatge a la baixa, que en aquest cas és del 7,6 %.
5. A l’expedient consta l’informe favorable emès per la Intervenció
General, registre de sortida núm. 3221, de data 17 de setembre de
2013.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Bases específiques per a la concessió de beques per a alumnes
de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la
Diputació de Tarragona, curs 2012/2013 (BOPT número 6, de 8 de
gener de 2013)
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 l'anterior, S’ACORDA:
Primer. Concedir beca a l’alumnat que compleix els requisits
establerts a la base 5 d’aquesta convocatòria i lliurar l'import que es
detalla en el quadre següent, un cop aplicats el criteri acadèmic de
valoració (base 9) i el percentatge del 7,6 % de prorrateig (base 4):
Criteris de
valoració
Import
total
matrícula
Alumne/a

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Centre
Tortosa 1.035,00 €

Nota
mitjana

%
aplicat
(base 9)

Import
beca

Import
concedit
(prorrateig
7,6 %)

7,2

95%

983,25 €

908,52

836,00 €
722,00 €

8,25
8

100%
95%

836,00 €
685,90 €

772,46
633,77

Tortosa 1.089,00 €
Reus 1.031,00 €

6,2
5,6

90%
85%

980,10 €
876,35 €

905,61
809,75

Reus
Reus

Reus

356,00 €

9

100%

356,00 €

328,94

Reus

356,00 €

8

95%

338,20 €

312,5

Tortosa 1.035,00 €

6,6

90%

931,50 €

860,71

Tortosa

187,50 €

6,45

90%

168,75 €

155,93

Reus

944,00 €

7,6

95%

896,80 €

828,64

Tortosa

728,00 €

8,1

100%

728,00 €

672,67

Reus

361,00 €

7

90%

324,90 €

300,21

Reus

544,50 €

6,6

90%

490,05 €

452,81

Tgn.

178,00 €

8

95%

169,10 €

156,25

Reus
741,00 €
Tortosa 1.035,00 €

6,4
6,6

90%
90%

666,90 €
931,50 €

616,22
860,71

Tortosa
Tortosa

544,50 €
517,50 €

8,6
6,4

100%
90%

544,50 €
465,75 €

503,12
430,35

Tortosa 391,00 €
Tortosa 1.695,00 €

7,6
6,3

95%
90%

371,45 €
1.525,50 €

343,22
1.409,56

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Tortosa 1.089,00 €

6,5

90%

980,10 €

905,61

Tgn. 1.150,00 €
Tortosa 1.096,00 €

7
7,75

90%
95%

1.035,00 €
1.041,20 €

956,34
962,07

Tortosa
Tortosa

728,00 €
782,00 €

8,1
7,95

100%
95%

728,00 €
742,90 €

672,67
686,44

Tgn. 1.085,00 €
Tortosa 722,00 €

7,75
9,5

95%
100%

1.030,75 €
722,00 €

952,41
667,13

Reus 1.143,00 €
Reus
137,00 €

7,2
7

95%
90%

1.085,85 €
123,30 €

1.003,33
113,93

Reus
Tgn.

658,00 €
356,00 €

5,5
8

85%
95%

559,30 €
338,20 €

516,79
312,5

Tortosa 1.035,00 €
Tortosa 356,00 €

9
9,5

100%
100%

1.035,00 €
356,00 €

956,34
328,94

7
9

90%
100%

699,30 €
137,00 €

646,15
126,59

9
7,3

100%
95%

68,50 €
1.034,55 €

63,29
955,92

Reus
Reus

777,00 €
137,00 €

Reus
68,50 €
Tortosa 1.089,00 €
Reus
Tgn.

782,00 €
178,00 €

7,6
8

95%
95%

742,90 €
169,10 €

686,44
156,25

Tgn.

357,00 €

8,5

100%

357,00 €

329,87

Tortosa

361,00 €

6,45

90%

324,90 €

300,21

Tortosa

356,00 €

9,5

100%

356,00 €

328,94

Tortosa 1.089,00 €
Tgn. 1.247,00 €

7,6
8,22

95%
100%

1.034,55 €
1.247,00 €

955,92
1.152,23

Tgn.
741,00 €
Tortosa 1.035,00 €

7,5
7,5

95%
95%

703,95 €
983,25 €

650,45
908,52

Tortosa
Tortosa

782,00 €
722,00 €

6,3
7,95

90%
95%

703,80 €
685,90 €

650,31
633,77

Tortosa 1.331,00 €

6,1

90%

1.197,90 €

1.106,86

Segon. La beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no
manifesta el contrari en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Les beques concedides, per l'import total de 30.948,18
euros, aniran a càrrec de la partida 2030/322/48100/02 (A
2012054529) del pressupost vigent de la corporació.
Quart. Desestimar les peticions de beca a l’alumnat que s’indica
pels motius que es detallen a continuació:
Quart 1. Perquè la renda de la unitat familiar/unitat de convivència
valorada supera els llindars màxims que s’indiquen en la base 5.2 de la
convocatòria:

Alumne/a
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Centre
Tarragona
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Tortosa
Tarragona
Tarragona
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Reus
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Reus
Reus

Quart 2. Per no haver superat la totalitat del curs 2011/2012, tal com
indica la base 5.3 de la convocatòria:

Alumne/a
XXX
XXX

Centre
Tortosa
Tortosa

Quart 3. Per haver presentat la sol·licitud fora de termini, tal com indica la
convocatòria del procediment per a la concessió de les beques:

Alumne
XXX

Centre
Tarragona

Cinquè. Notificar-ho a les persones peticionàries de beca en la part
que els afecta a cadascuna.
Sisè. Comunicar-ho a l'Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, i a la Intervenció General
amb el detall de dades bancàries per al pagament.
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 7.19.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ BEQUES PER A
ALUMNES DELS CURSOS MONOGRÀFICS DE L’ESCOLA D’ART
I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA, CURS 2012/2013,
D’ACORD AMB LES BASES.

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2012, es
va aprovar la convocatòria i les bases del procediment administratiu
per a la concessió de beques per a alumnes dels cursos
monogràfics que s’imparteixen a l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació a Tortosa, curs 2012/2013, que es va ser publicar al BOPT
número 79,de 5 d’abril de 2013.
2. L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, ha tramès a la
Unitat de Gestió de Centres d’Educació les sol·licituds de beca
presentades per l’alumnat/familiars dels alumnes i la resta de
documentació complementària.
3. Aquesta Unitat gestora ha valorat els expedients individuals de
l’alumnat d’acord amb el criteris i requisits que determinen les bases
que regeixen la convocatòria.
4. S’han presentat un total de 5 sol·licituds i totes elles tenen dret a
beca per un import total de 2.107,70 €. A la convocatòria de les
bases s’especifica que la quantia total màxima d’aquestes beques
és de 2.700 €.
5. A l’expedient consta l’informe favorable emès per la Intervenció
General, registre de sortida núm. 3220, de data 17 de setembre de
2013.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Bases específiques per a la concessió de beques per a alumnes
de l’Escola d’Art i disseny de la Diputació a Tortosa, curs 2012/2013,
BOPT número 79, de 5 d’abril de 2013.
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 l'anterior, S’ACORDA:

Primer. Concedir beca a l’alumnat que compleix els requisits
establerts a la base 5 d’aquesta convocatòria i lliurar l'import que es
detalla en el quadre següent:

Alumne/a

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Centre

Puntuació total
(Base 9a)

Import beca
100% matrícula

Tortosa
Tortosa

13 punts
23 punts

194,90 €
847,20 €

Tortosa
Tortosa

29 punts
17 punts

388,80 €
388,80 €

Tortosa

16 punts

288,00 €

Total beques:

2.107,70 €

Segon. La beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no
manifesta el contrari en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent a la recepció de la notificació.
Tercer. Les beques concedides, per l'import total de 2.107,70
euros, aniran a càrrec de la partida 2040/322/48101/02 (A
2013013530) del pressupost vigent de la corporació
Quart. Notificar-ho a les persones que han sol·licitat beca en la part
que els afecta a cadascuna.
Cinquè. Comunicar-ho a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tortosa 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.

PUNT 7.20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ
DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER
FINANÇAR EL FUNCIONAMENT DELS
CENTRES
EDUCATIUS
QUE
INTEGREN
EL
SERVEI
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA PER AL PERÍODE DE JULIOL DESEMBRE DE 2013.

Fets

1. Des de l’any 1995, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya col·labora en el finançament dels centres
d’Educació Especial de la Diputació de Tarragona, Sant Rafael a
Tarragona, Alba a Reus i Sant Jordi a Jesús-Tortosa; col·laboració
que s’ha materialitzat amb la signatura de diferents convenis. El
darrer conveni es va signar el 13 de desembre de 1999, del qual hi
ha una addenda de data 20 de juny de 2007.
2. En data 27 d’agost de 2013 (RE. Núm. 1-2013-027007-1) el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha tramès a la
Diputació de Tarragona, un nou conveni de col·laboració l’objecte
del qual és el finançament del funcionament dels centres educatius
de la seva titularitat i que integren el Servei d’Educació de
Catalunya, durant el període juliol-desembre de 2013, per un import
total d’1.305.326,78 € així com per actualitzar els imports de les
despeses de funcionament d’aquests centres durant el període de
gener a juny de 2013, desglossat de la manera següent:
Funcionament
Juliol
216.866,37
Agost
216.866,39
Setembre
216.866,39
Octubre
216.866,39
Novembre
216.866,39
Desembre
216.866,39
Total
1.301.198,32

Actualització
Gener
688,06
Febrer
688,08
Març
688,08
Abril
688,08
Maig
688,08
Juny
688,08
Total
4.128,46

Total
217.554,43
217.554,47
217.554,47
217.554,47
217.554,47
217.554,47
1.305.326,78

3. En les clàusules del conveni s’estableixen els paràmetres que
s’utilitzen per calcular aquestes aportacions, que seran transferides
a la Diputació de Tarragona amb periodicitat mensual en concepte
de bestreta, tret del darrer lliurament que es farà un cop la Diputació
hagi tramès al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la
documentació justificativa de la subvenció, abans del 30 de març del
2014.
4. Aquest conveni deixa sense efectes el signat entre el
Departament d’Ensenyament i la Diputació de Tarragona de data 13
de desembre de 1999, sobre el funcionament dels centres docents i
té una vigència des de l’1 de gener de 2013 fins el 30 de març de
2014.
Fonaments de dret
1. Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació.
2. Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
5. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot l’anterior,S’ACORDA:
Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i la Diputació de Tarragona per finançar el
funcionament dels centres educatius de titularitat de corporacions
locals que integren el Servei d’Educació de Catalunya per al període
juliol-desembre de 2013.”
Segon. Acceptar el total de la subvenció amb els imports detallats
següents:
Funcionament
Juliol
216.866,37
Agost
216.866,39
Setembre
216.866,39
Octubre
216.866,39
Novembre
216.866,39
Desembre
216.866,39
Total
1.301.198,32

Actualització
Gener
688,06
Febrer
688,08
Març
688,08
Abril
688,08
Maig
688,08
Juny
688,08
Total
4.128,46

Total
217.554,43
217.554,47
217.554,47
217.554,47
217.554,47
217.554,47
1.305.326,78

Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i per dur a terme els tràmits necessaris per donar
compliment a aquest acord.
Quart. Notificar-ho al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

PUNT 8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DEL SR.
ANTONIO CARRERAS CORTIELLA AFECTAT PER L’EXECUCIÓ
DEL PROJECTE D’ACCÉS A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ DES DE
LA N-240, CARRETERA TV-7001, DE COBRAMENT DEL PREU
JUST AMB INDEPENDÈNCIA DEL QUE RESOLGUI EL JURAT
D’EXPROPIACIÓ.
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per acord de la Junta de Govern de 29 de juny de 2012, es va
aprovar definitivament el Projecte “Accés a l’Espluga de Francolí des
de la N-240, carretera TV-7001”, i es va iniciar l’expedient
expropiatori (BOP núm. 159, de 10 de juliol de 2012). Aquesta
aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats.
2.- La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat
Projecte va ser publicada al BOP núm. 199, de 27 d’agost de 2012, i
es va exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí.
3.- Els representants de la Diputació i el propietari de les finques
núm. XXX del Projecte, el Sr. XXX, no han arribat al mutu acord
sobre el preu just per a l’adquisició de la part afectada de la finca.
Per aquest motiu s’ha continuat el tràmit per fixar el preu just amb
intervenció del Jurat d’Expropiació de Catalunya.
4.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va rebutjar el
Full d’apreuament presentat pel propietari, Sr. XXX, per un import de
15.534,60 euros i va aprovar el Full d’apreuament de la Diputació
per un import de 8.903,69 euros. En la mateixa resolució es va
acordar trametre l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya,
prèvia concessió del tràmit d’al·legacions al propietari.
5.- Amb data 26 de juliol de 2013 ha tingut entrada en el Registre de
la Diputació, un escrit de la Sra. XXX, en nom del Sr. XXX en el que
es reitera en el rebuig del Full d’apreuament de la Diputació i
accepta cobrar la indemnització fixada per la Diputació com a
provisional mentre el Jurat d’Expropiació de Catalunya no fixi el preu
just.

FONAMENTS DE DRET
1.- L’article 50.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa preveu el dret del
propietari a que, malgrat hi hagi litigi o recurs pendent, li sigui
lliurada la indemnització fins el límit en què hi hagi conformitat entre
ell i l’Administració, quedant en tot cas subordinat el lliurament
provisional al resultat del litigi.

2.- L’article 51 de la LEF autoritza l’ocupació de la finca, un cop
s’hagi pagat o consignat el preu just.
En conseqüència, S’ACORDA:
PRIMER. Malgrat el de la Diputació és un preu just provisional,
equiparar-ho al supòsit dels articles esmentats i pagar la
indemnització fixada per la Diputació com a pagament a compte del
preu just definitiu, prèvia l’ocupació de la finca afectada.
SEGON. Requerir al Sr. XXX, propietari de les finques XXX i XXX
afectades pel Projecte “Accés a l’Espluga de Francolí des de la N240, carretera TV-7001”.

PUNT 9.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE GARANTIES
DEFINITIVES CONSTITUÏDES AMB MOTIU DE DIVERSOS
CONTRACTES
Expedient: 78/12.-Cont.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’empresa W4, SA adjudicatària del contracte de servei de
manteniment anual de les llicències W4 de la Diputació de
Tarragona, any 2012-2103, va constituir en data 8 d’octubre de
2012, la garantia definitiva per un import de 1.714,50 euros per a
respondre del contracte esmentat.
2. El director tècnic d’aplicacions de l’Àrea de Coneixement i
Qualitat, en data 16 de setembre 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 la garantia correspon
a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència amb núm. de
registre 1-2011-1583 de data 25 de juliol de 2011.

En conseqüència,S’ACORDA:
Primer. Tornar a l’empresa W4, SA, la garantia definitiva del
contracte de servei de manteniment anual de les llicències W4 de la
Diputació de Tarragona, any 2012-2103, per un import de MIL SETCENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.714,50
euros), constituïda segons Carta de Pagament núm. 2012000108,
de data 8 d’octubre de 2012.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria
General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de Recursos:
-

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

Expedient: 80/11.-Cont.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’empresa TREBALLS FORSTALS JAN I MAIET 2007, SL,
adjudicatària del contracte de servei per a la gestió del patrimoni
vegetal de l’Espai d’Interès Natural (PEIN 1992) de l’Albereda de
Santes Creus (Aiguamúrcia – Alt Camp) , va constituir mitjançant
carta de pagament núm. 2012000016, en data 15 de febrer de 2012,
una garantia definitiva per import de 1.080,00 euros, per a respondre
del contracte esmentat.
2. El cap de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de l’Àrea del
Servei d’Assistència Municipal, en data 13 de setembre de 2013,
informa que comprovats els treballs encarregats aquests s’han
executat satisfactòriament complint amb les condicions establertes i
que, no hi ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia
definitiva del contracte de referència.

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, la garantia no es torna o cancel·la fins que no venci el
termini de garantia i s'hagi complert satisfactòriament el contracte.
2. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon
a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 12011-1583 de data 25 de juliol de 2011.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Tornar a l’empresa TREBALLS FORESTALS JAN I MAIET
2007, SL, amb NIF B43914423, la garantia definitiva per un import
de MIL VUITANTA EUROS (1.080,00 euros), constituïda segons
Carta de Pagament núm. 2012000016, del dia 15 de febrer de 2012.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria
General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.

Règim de Recursos:
-

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

INTERVENCIÓ
PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions de conformitat 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 les factures i les certificacions
d’obres.
FONAMENTS DE DRET:

1. Decret de data 25 de juliol de 2011, núm. 1-2011-1583 de
delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions per a l’exercici econòmic
2013.

S'ACORDA:

1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2013 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 370.658,04 € ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Gabinet Presidència i Planificació
Núm.01865

1.602,28 €
1.602,28 €

Secretaria-Intervenció-Tresoreria
Núm.01854
Núm.01906

4.147,92 €
1.448,62 €
2.699,30€

Serveis Interns
Núm. 01850
Núm. 01862
Núm. 01879

14.107,48 €
1.529,14 €
7.553,44 €
5.024,90 €

Recursos Humans i PAO
Núm.01866
Núm. 01875

33.882,58 €
31.076,72 €
2.805,86 €

SAM
Núm. 01892

1.216,00 €
1.216,00 €

Coneixement i Qualitat
Núm.01880
Núm.01882

86.571,38 €
25.375,09 €
61.196,29 €

SAC
Núm. 01856
Núm. 01863
Núm. 01876
Núm.01897
Núm.01900
Núm. 01902
Núm. 01903
Núm. 01904

34.293,56 €
3.044,38 €
62,70 €
2.120,77 €
15.163,55 €
10.151,42 €
2.953,95 €
605,13 €
191,66 €

SAT
Núm.01855

194.836,84 €
3.556,24 €

Núm. 01859
Núm.01872
Núm. 01873
Núm.01886
Núm. 01895

195,34 €
166.900,94 €
11.413,47 €
10.628,25 €
2.142,60 €

2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de
la Tresoreria s'abonin els imports corresponents.
PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DIVERSES APORTACIONS I SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de
Coneixement i Qualitat, 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 URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 2/2012: Aules d'Extensió universitària de la Gent Gran
Quantitat concedida: 8.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012
Objecte: subvencionar a la URV la realització del projecte Aules
d'Extensió Universitària de la Gent Gran
2. Conveni amb URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 3/2012: Setmana de la Ciència
Quantitat concedida: 15.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012 (modificat per Acord JG
15/03/2013)
Objecte: subvencionar a la URV la realització del projecte Setmana
de la Ciència
3. Conveni amb URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 4/2012: Campus Extens
Quantitat concedida: 20.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012
Objecte: subvencionar a la URV la realització del projecte Campus
Extens
4. Conveni amb URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 5/2012: Càtedra Universitat - Empresa
Quantitat concedida: 40.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012 (modificat per Acord JG
15/03/2013)
Objecte: subvencionar a la URV la realització del projecte Càtedra
Universitat - Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial.

5. Conveni amb URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 9/2012: Forum CEICS
Quantitat concedida: 5.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012
Objecte: subvencionar a la Fundació FURV la realització del projecte
Forum CEICS
6. Conveni amb URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 11/2012: Estudi corredor del Mediterrani
Quantitat concedida: 20.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012 (modificat per Acord JG
15/03/2013)
Objecte: subvencionar a la Fundació URV la realització del projecte
Estudi corredor del Mediterrani
7. Conveni amb URV activitats 2012 (dins conveni marc 2012-2015)
Projecte 12/2012: Participació Arc Llatí
Quantitat concedida: 30.000 euros
Acord Junta Govern: 14/12/2012 (modificat per Acord JG
15/03/2013)
Objecte: subvencionar a la Fundació URV la realització del projecte
Participació Arc Llatí
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. Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 8.000 euros

Partida: 9000 920 45101 02

2. Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 15.000 euros

Partida: 9000 920 45101 02

3. Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 20.000 euros

Partida: 9000 920 45101 02

4. Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 40.000 euros

Partida: 9000 920 45101 02

5. Fundació Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 5.000 euros
Partida: 9000 920 45101 02
6. Fundació Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 20.000 euros
Partida: 9000 920 45101 02
7. Fundació Universitat Rovira i Virgili
Quantitat a lliurar: 30.000 euros
Partida: 9000 920 45101 02

Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten a l'expedient.
Coneixement i Qualitat...............................
euros
Núm. 1919.....................................................
euros

138.000,00
138.000,00

Tercer- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els
imports als beneficiaris que figuren en dites relacions.
PUNT 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS
I LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS
I
CERTIFICACIONS DEL PAM.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments
d'aquesta Diputació, respecte la documentació i les certificacions
d'obres del PAM presentades pels beneficiaris per justificar les
subvencions atorgades en el seu dia,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució
del pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació
de reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es
relacionen a continuació, per un import total de 297.594,47 euros,
segons el detall següent:
Servei d'Assistència Municipal .......................... 297.113,50 euros
Núm. 1894 (PAM)................................................... 127.484,38 euros
Núm. 1908 (PAM)................................................... 62.642,41 euros
Núm. 1889 ........................... ................................. 30.000,00 euros
Núm. 1890 ........................... .................................
7.415,62 euros
Núm. 1891 ............................................................. 15.311,08 euros
Núm. 1893 ............................................................. 30.658,85 euros
Núm. 1914 ............................................................. 13.210,56 euros
Núm. 1915 ........................... ................................. 10.390,60 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà .........................

480,97 euros

Núm. 1917 ............................................................

480,97 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que
consten a les relacions comptables relacionades.

2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en dites relacions.
PUNT 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE
JUSTIFICATIUS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.

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 903,75 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ............................................................
Núm. 01842 (CEE Sant Rafael)..................................
Núm. 01868 (Protocol).................... ............................

903,75€
714,56 €
189,19 €

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

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

