A la ciutat de Tarragona, a 7 d'octubre de 2016
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 l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:

Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
*Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
*En el punt 20 de l'Ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora essent les
10:45h s'incorpora a la sessió.
Excusen la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset
Domènech, Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern i l' Il·ltre. Sr. Joan Josep
Malràs Pascual

Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i
per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, 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 28 DE SETEMBRE DE 2016.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 28 de
setembre de 2016.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Relacions Institucionals i Protocol
PUNT 2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA
CORRESPONENT A L’ASSISTÈNCIA A LA FIRA DE SANTA TERESA
DEL VENDRELL.
La Diputació de Tarragona dins de les actuacions previstes per al 2016,
té previst l’assistència a diferents fires de la demarcació de Tarragona,
entre d’elles l’assistència a la Fira de Santa Teresa al Vendrell, que
tindrà lloc els dies 14,15 i 16 d’octubre.
Des del departament de Relacions Institucionals i Protocol es coordina,
en col·laboracio amb altres departaments de la Diputació, la forma i
distribució de l’estand, tant pel que fa al disseny de l’estand que
segueix la mateixa línia comunicativa que la campanya publicitària, aixi
com el disseny dels panells amb la informació de les diferents
actuacions de la Diputació.
Les despeses de muntatge de l’estand aixi com els drets d’inscripció i
les despeses generals que s’han d’abonar a la mateixa fira, ascendeix
per la Fira del Vendrell a 3.000 euros.
Un cop feta la corresponent reserva de crèdit i es compta amb la
fiscalització prèvia de l'Interventor General.
En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar la despesa corresponent a l'assistència a les Fires, per l'import
i el concepte especificat en el quadre següent.
FIRA

CONCEPTE

PARTIDA

PROJECTE

IMPORT

Fira de Santa Teresa
del Vendrell
Del 14 al 16 d'octubre

Despeses muntatge
i drets de l’estand

501092222799

201653008

3.000,0 €

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC

Cultura
PUNT 3.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE
CABACÉS PER A GESTIÓ I FUNCIONAMENT EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ. CONVOCATÒRIA 2015.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per l'Ajuntament de Cabacés per
tal de justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern de data
19/06/2015, per la convocatòria d'inversions, Gestió i funcionament dels
equipaments municipals, s’ha comprovat que l’import total de les
despeses executades de l'actuació subvencionada ha estat inferior a
l’import del pressupost presentat inicialment, el qual va servir per a
quantificar l’import de la subvenció.
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del
Pressupost estableixen que: “L’import de la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir
el percentatge de subvenció concedida”.
3. L'Ajuntament de Cabacés fa constar que la justificació presentada
correspon a la totalitat de la despesa feta.
4. Es fa constar les comprovacions i les incidències detectades en la
documentació presentada, si s'escau.
5. El representant de l'ens local ha declarat de forma expressa que es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
6. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta
Diputació, es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada per
l'ajuntament que es relaciona.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s’indica, amb
càrrec a la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari:
Ajuntament de Cabacés
Municipi:
Cabacés
Concepte subvenció:
Millora a la Societat i adquisició
mobiliari biblioteca
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible:
3.087,15 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.074,49 euros
Import concedit:
2.920,77 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.666,25 euros
Import a pagar amb reducció:
2.532,94 euros
Import no justificat a donar de baixa:
387,83 euros
Número d'operació anterior:
2015026991
Total: .......................................................... 2.532,94 euros

Tercer. Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient
d'aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el crèdit
restant, d’acord als terminis establerts.
Quart. Notificar-ho a l'interessat.
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 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I
LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA MITJANÇANT
CONVENI AL PARLAMENT DE CATALUNYA. ANY 2015.
FETS
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
20/11/2015 va aprovar, mitjançant conveni signat en data
23/12/2015, la concessió d'una subvenció al Parlament de
Catalunya per al projecte de difusió institucional en l'àmbit educatiu
i universitari per curs 2015-2016.

2.

El beneficiari ha presentat la documentació justificativa de la
subvenció concedida, que ha estat revisada per aquesta unitat
gestora i s'ha comprovat que s’ajusta als requisits establerts en la
clàusula tercera del conveni, en la que s'especifica que l'import
fixat té el caràcter d'import màxim, per la qual cosa es proposa un
únic pagament de la subvenció per import de 14.871,21 euros,
quantitat total justificada, fent constar, si s'escau, les incidències
detectades en la justificació.

FONAMENTS DE DRET
1. Les Bases generals de subvencions i Bases d'execució del
Pressupost de la Diputació de Tarragona.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
reglament de la Llei general de subvencions.
4. Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el tex regós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, publicat en el BOE núm.
59 de 9 de marc.
5. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracioons Públiques i del Procediment Administratiu comú,
publicat en el BOE núm. 285 de 27 de novembre.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada pel
Parlament de Catalunya.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost ordinari que
es fa constar:

Beneficiari:
Parlament de Catalunya
Municipi:
Barcelona
Concepte subvenció:
CONVENI ESPECÍFIC
PARLAMENT DE CATALUNYA
Data Acord concessió:
20-11-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-2010-334-45000-02
Pressupost Elegible:
15.000,00 euros
Import concedit:
15.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
14.871,21 euros
Import a pagar amb reducció:
14.871,21 euros
Import no justificat a donar de baixa:
128,79 euros
Número d'operació anterior:
2015049263
Incidèndies:
Es proposa donar de baixa el
crèdit restant atenent que és un import màxim que no ha estat executat.

Total: .................................. 14.871,21 euros

Tercer. Notificar-ho a l'interessat.
Quart.- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient
d'aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el crèdit
restant, d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 5.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DEL CANVI D'ACTUACIÓ I
LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT
DE CAPAFONTS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de data 6 de febrer de 2015 i publicada al BOP
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2015, es va
aprovar la concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per
l’import que també es consigna:
Beneficiari:
Ajuntament de Capafonts
Municipi:
Capafonts
Concepte:
Consultoris mèdics: Obres
condicionament
Pressupost elegible:
3.949,13 euros
Pressupost mínim a executar:
3.682,56 euros
Percentatge concedit:
94,93 %
Import concedit:
3.495,77 euros

de

reforma

i

3. Mitjançant escrit de data 20 de maig de 2016, (RE 8004330008-12016-016535-2 de data 20/05/2016) l’Ajuntament de Capafonts sol·licita
la modificació de l’actuació de la subvenció de consultoris mèdics
locals: adquisició equip desfibrilador en lloc d ‘obres de reforma i
condicionament.
4. El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció, tot i que l’import justificat és inferior a les
actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. Les bases de subvencions per finançar despeses per a la millora de
les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals,
determinen que el beneficiari podrà sol·licitar la modificació de la
subvenció si concorren circumstàncies extraordinàries derivades de
necessitats urgents o sobrevingudes, degudament justificades, que es
podrà autoritzar sempre que no es lesionin drets de tercers.
2. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
3. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents
del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori ha comprovar l’adequada justificació de
les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la
seva concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Autoritzar la modificació de l’actuació de la subvenció de
consultoris mèdics locals, ja que es respecten els criteris de les bases,
així com l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció i no es lesionen
drets de tercers.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
desfibrilador
Pressupost presentat:
Pressupost elegible:
Percentatge concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
Consultoris
mèdics:
Adquisició
3.949,13 euros
3.949,13 euros
94,93 %
3.495,77 euros

equip

Segon.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica
a l’apartat tercer, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment
dels consultoris mèdics locals.
Tercer.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2016-1200312-76200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Capafonts
Municipi:
Capafonts
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Data Acord concessió:
19-06-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-312-76200-02
Pressupost Elegible:
3.949,13 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.682,56 euros
Import concedit:
3.495,77 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 94,93%
Despesa justificada:
3.391,68 euros
Import a pagar amb reducció:
3.219,72 euros
Import no justificat a donar de baixa:
276,05 euros
Número d'operació anterior:
2015028011

Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Capafonts i comunicarho a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 6.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DESTINADES A LA
PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA
2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de la subvenció per al finançament
d’actuacions destinades a la prevenció local d’incendis forestals per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de 2015,
i publicada al BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de 2015.

2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla es va aprovar la
concessió de subvenció al beneficiari indicat per l’import que també es
consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Incendis Forestals
29-05-2015
2016-1200-172-46200-02
12.763,27 euros
12.763,27 euros
10.848,78 euros

3. En data 9 de setembre de 2016, el tècnic de Medi Ambient i Salut
Pública, informa sobre la justificació presentada per l’Ajuntament dels
Pallaresos, respecte dels treballs forestals: de les 4,92 ha. de franja de
prevenció d’incendis, només s’han executat 1,0947 ha. (un 22,25%) i de
les quatre tasques pel manteniment de franges de protecció, només
s’han executat dues d’elles. Per la qual cosa es proposa el pagament
proporcional a la superfície i a les actuacions realitzades.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents
del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’adequada justificació de
les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la
seva concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada del beneficiari que s’indica
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb
les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament
d’actuacions destinades a la prevenció local d’incendis forestals
Segon.- Lliurar l’import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:

Ajuntament dels Pallaresos

Municipi:
Els Pallaresos
Concepte subvenció:
Incendis Forestals
Data Acord concessió:
29-05-2015
Aplicació Pressupostària:
2016-1200-172-46200-02
Pressupost Elegible:
12.763,27 euros
Pressupost Mínim a Executar:
12.763,27 euros
Import concedit:
10.848,78 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 85,00%
Despesa justificada:
23.161,13 euros
Import a pagar amb reducció:
1.152,94 euros
Import no justificat a donar de baixa:
9.695,80 euros
Número d'operació anterior:
2015024202

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament dels Pallaresos i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Quart.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 7.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I
L'HOSPITALET DE L'INFANT PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY
(PLATGES I PISCINES). CONVOCATÒRIA 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i
piscines), va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 6 de febrer de 2015, i publicada al BOP de Tarragona,
núm. 36 de 13 de febrer de 2015.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels
imports que també es consignen:

Beneficiari:
l'Hospitalet de l'Infant
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Beneficiari:
l'Hospitalet de l'Infant
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Vandellos i
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Piscines
19-06-2015
2016-1200-311-46211-02
15.321,15 euros
11.003,43 euros
7.702,40 euros
Ajuntament de Vandellos i
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Platges
19-06-2015
2016-1200-311-46211-02
141.348,38 euros
24.070,00 euros
19.256,00 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció i certifica que la relació de despeses
presentades corresponen al servei de socorrisme de platges de
l’exercici 2015 i no a l’any 2016 tal i com s’hi indica.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir
el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents
del RD 887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’adequada justificació de
les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la
seva concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar les justificacions presentades dels ajuntaments que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per
actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de
bany (platges i piscines).

Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació, els quals tenen la següent aplicació
pressupostària 2016-1200-311-46211-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Vandellos i
l'Hospitalet de l'Infant
Municipi:
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
15.321,15 euros
Pressupost Mínim a Executar:
11.003,43 euros
Import concedit:
7.702,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
7.702,40 euros
Número d'operació anterior:
2015027979
Beneficiari:
Ajuntament de Vandellos i
l'Hospitalet de l'Infant
Municipi:
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte subvenció:
Platges
Pressupost Elegible:
141.348,38 euros
Pressupost Mínim a Executar:
24.070,00 euros
Import concedit:
19.256,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
133.584,00 euros
Import a pagar:
19.256,00 euros
Número d'operació anterior:
2015027978

Total:

19.256,00 euros

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’infant i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 8.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER AL
FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES PER A LA MILLORA DE
LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS
MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA DE 2015.

EXPOSICIÓ DE FETS

1.

La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament
de despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 6 de febrer de
2015, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 36 de 13 de febrer de
2015.

2.

Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels
imports que també es consignen:

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Godall
Godall
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
7.150,66 euros
6.216,67 euros
5.595,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Consultoris mèdics
19-06-2015
2016-1200-312-76200-02
6.187,70 euros
5.770,03 euros
5.481,52 euros

Total: 8.290,34 euros

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

que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2015 i amb les bases específiques reguladores de subvencions per al
finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es
detallen a continuació, els quals tenen la següent aplicació
pressupostària 2016-1200-312-76200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Municipi:
Godall
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
7.150,66 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.216,67 euros
Import concedit:
5.595,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
6.017,16 euros
Import a pagar amb reducció:
5.415,44 euros
Import no justificat a donar de baixa:
179,56 euros
Número d'operació anterior:
2015028036
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
6.187,70 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.770,03 euros
Import concedit:
5.481,52 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.026,21 euros
Import a pagar amb reducció:
2.874,90 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.606,62 euros
Número d'operació anterior:
2015028071
Total: 8.290,34 euros

Tercer.- Comunicar la informació d’aprovació del lliurament a la “Base
de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Règim de recursos:
-

-

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

d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 9.- PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE DESTINACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DELS
PALLARESOS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPAL 2015
(PEIM 2015), PER A L'ACTUACIÓ "INSTAL·LACIÓ ENVELAT FIXE
ZONA ESPORTIVA", I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ
"INSTAL·LACIÓ XIRINGUITO I MILLORA DE L'ACCÉS I ENTORN DE
LA PISCINA MUNICIPAL".
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de març de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la segona concessió del PEIM 2015.
2. A l'Ajuntament dels Pallaresos se li va concedir la subvenció del
PEIM 2015 que es detalla a continuació:
Objecte de la subvenció:
Data Acord de concessió:
Pressupost elegible:
Import concedit PEIM 2015:
Aplicació pressupostària:
Número d'operació anterior:

Instal·lació envelat fixa zona esportiva
27/03/2015
122.367,25 €
74.754,00 €
2016/1010/942/76208/02
2015011722

3. En data 6 de maig de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar concedir l'ampliació del termini per adjudicar fins
el 30 de setembre de 2016.
4. En data 22 d'agost de 2015 amb núm. de registre d'entrada
electrònic 8004330008-1-2016-025896-2, l'Ajuntament dels Pallaresos
va presentar una sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció
indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció:
i entorn de la piscina municipal
Pressupost elegible:
Recursos propis:
Subv. PEIM 2015:

Instal·lació xiringuito i millora de l'accés
60.379,00 €
0,00 €
60.379,00 €

5. La base 11a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació
de Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un únic canvi per
actuació concedida, abans que finalitzi el termini per adjudicar-les, per
tal de modificar l'objecte subvencionable, sense modificar l'import de la
subvenció.

6. La base 12a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació
de Tarragona disposa que el termini màxim per adjudicar les actuacions
és d'un any, des de la notificació de l'aprovació de la nova destinació de
la subvenció concedida i el termini màxim per executar les actuacions
és d'un any des de la data d'adjudicació.
7. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació
presentada s'adequa al que regulen les bases del PEIM 2015 i els
serveis tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i
el document tècnic de la nova actuació.
8. Els representants de l'ens local han declarat de forma expressa que
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
9. En data 9 de setembre 2016, s'ha comprovat que el beneficiari no és
deutor de la Diputació de Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, que estableix que la norma reguladora de les bases de
concessió de les subvencions ha de concretar les circumstàncies que,
com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió
de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, que regula la modificació de la resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que
van determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la
modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 11a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació de
Tarragona que regula el canvi de destinació de la subvenció concedida.
5. Base 12a de les Bases reguladores del PEIM 2015 de la Diputació de
Tarragona que regula l'inici, contractació i termini d'execució de les
actuacions.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PEIM 2015,
per a l'actuació "Instal·lació envelat fixe zona esportiva", i destinar l'import
a l'actuació "Instal·lació xiringuito i millora de l'accés i entorn de la piscina
municipal", de l'Ajuntament dels Pallaresos, actualment amb càrrec a la
partida 2016/1010/942/76208/02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a
l'Ajuntament dels Pallaresos que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:
"Instal·lació
l'accés i entorn de la piscina municipal"

xiringuito

i

millora

de

Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:

60.379,00 €
100 %
60.379,00 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si
no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la
subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho 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 el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
-

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

PUNT 10.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I LLIURAMENT,
AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PLA
ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLE (PEIS) 2014, PER
L'ACTUACIÓ "REPAVIMENTACIÓ I MILLORA SERVEIS AL C/ CÁDIZ,
LES CASES D'ALCANAR".
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, per acord de la Junta de Govern,
s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIS
2014.
2. En data 26 de setembre de 2014 per acord de la Junta de Govern,
es concedeix una subvenció a l'Ajuntament d'Alcanar, per import de
42.275,48 euros, per a l'actuació "Repavimentació i millora serveis al
c/ Cádiz, les Cases d'Alcanar", de conformitat amb les bases
específiques reguladores de la línia i es publica l'acord corresponent a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament d'Alcanar ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable
i s'adequa a la finalitat del programa i a les bases reguladores.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.

6.S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276207-02 hi ha crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el
pagament amb reducció per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de
les subvencions.
3. Base 13.9 de les específiques reguladores del Pla Especial
d'Inversions Sostenibles 2014, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Alcanar
que s'indica a l'apartat segon, d'acord amb les Bases específiques
reguladores del PEIS 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Alcanar
Municipi:
Alcanar
Concepte subvenció:
1-2-3 fina - Repavimentació i
millora serveis al c/ Cádiz, les Cases d'Alcanar
Data Acord concessió:
26-09-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76207-02
Pressupost Elegible:
42.275,48 euros
Import concedit:
42.275,48 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
40.294,08 euros
Import a pagar amb reducció:
40.294,08 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.981,40 euros
Número d'operació anterior:
2014035947
Total: 40.294,08 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 entre l’import concedit i
el lliurat.

Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 11.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I LLIURAMENT,
AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PLA
ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLE (PEIS) 2014, PER
L'ACTUACIÓ "AMPLIACIÓ VORERES I XARXA DE PLUVIALS AL
CARRER DEL MAR".
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 d'abril de 2014, per acord de la Junta de Govern,
s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIS
2014.
2. En data 26 de setembre de 2014 per acord de la Junta de Govern,
es concedeix una subvenció a l'Ajuntament d'Alcanar, per import de
40.264,32 euros, per a l'actuació "Ampliació voreres i xarxa de
pluvials al carrer del Mar", de conformitat amb les bases
específiques reguladores de la línia i es publica l'acord corresponent
a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament d'Alcanar ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que l'actuació justificada és
subvencionable i s'adequa a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació
presentada.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94276207-02 hi ha crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el
pagament amb reducció per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei general de subvencions que regulen la comprovació i
pagament de les subvencions.
3. Base 13.9 de les específiques reguladores del Pla Especial
d'Inversions Sostenibles 2014, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Alcanar
que s'indica a l'apartat segon, d'acord amb les Bases específiques
reguladores del PEIS 2014.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament d'Alcanar
Municipi:
Alcanar
Concepte subvenció:
1-2final - Ampliació voreres i xarxa
de pluvials al carrer del Mar
Data Acord concessió:
26-09-2014
Aplicació Pressupostària:
2016-1010-942-76207-02
Pressupost Elegible:
40.264,32 euros
Import concedit:
40.264,32 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
40.244,06 euros
Import a pagar amb reducció:
40.244,06 euros
Import no justificat a donar de baixa:
20,26 euros
Número d'operació anterior:
2014035948
Total: 40.244,06 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 entre l’import concedit i
el lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.

Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE LES PILES I LLIURAMENT,
AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA, PER
ACTUACIONS DE DESPESES CORRENTS, DEL PAM 2008-2011.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va
concedir la subvenció del PAM 2008-2011, per a finançar actuacions de
despeses corrents.
2. L'ens local beneficiari, més avall relacionat, ha aportat la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada per la unitat gestora de la subvenció i s’ha comprovat que no
totes les factures justificades són subvencionables pels motius
següents:

Núm.
factura

Proveïdor

Descripció
factura

Import

Partida
pressupost

141243

Bara Ferreters
S.L

Reparacions

198,26 €

21:Reparació
manteniment i
conservació

Manteniment

23,85 €

21:Reparació
manteniment i
conservació

xxx

xxx

TOTAL

Motiu

Factura duplicada

Factura duplicada

222,11 €

La resta d'actuacions concedides i justificades, valorades en un
import de 10.074,60€, són subvencionables i s'adeqüen a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-94246208-02 hi ha crèdit suficient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, que regula la comprovació i pagament de les
subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general
de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les
subvencions.
3. Base 18 de les reguladores del Pla d’Acció Municipal 2008-2011.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s'indica
a l'apartat següent, d’acord amb les Bases específiques reguladores del
PAM 2008-2011.
Segon. Lliurar l'import corresponent al beneficiari que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de les Piles
Municipi:
Les Piles
Concepte:
PAM 08-11_Renuncia i destí DESPESES CORRENTS
del 50%. PLE 29.05.15
Concessió:
Junta de Govern Pressupost elegible:
20.222,41 euros
Import concedit:
20.222,41 euros
Despesa justificada:
10.296,71 euros
Despesa subvencionable: 10.074,60 euros
Percentatge concedit:
100,00 %
Import a lliurar:
10.074,60 euros *
Import no justificat a donar de baixa:
10.147,81 euros
Projecte:
2008-130/03
Partida:
2016-1010-942-46208-02
Núm. operació:
2015045925
TOTAL:

10.074,60 euros

* La diferència entre la despesa justificada i la subvencionable correspon a la
duplicitat de factures dels proveïdors Bara Ferreters i xxx , per un import total
de 222,11€.

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 entre l’import total concedit i l'import
total lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció general.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ
DEL PLA ANUAL
D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ MUNICIPAL 2016, I LLIURAMENT
DE LA PRIMERA PART DEL PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
DE SERVEIS, AL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de data 1 d’abril de 2016, va

aprovar el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar
la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser signat pels
consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. La clàusula vuitena del Conveni preveu la dotació econòmica per a
cada consell comarcal i els imports màxims per a l’any 2016,
consignats a les partides pressupostàries
1010.943.46500 i
1010.943.76500 del pressupost vigent.
3. D’acord amb la clàusula onzena del Conveni, els consells comarcals
aproven i trameten a la Diputació el Pla d’assistència i cooperació
municipal amb la planificació de les accions programades per a
l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
4. D’acord amb la clàusula onzena, punt 10, es lliurarà un primer
pagament del 50% de l’import total del Programa d’assistència i gestió
de serveis, després de l’aprovació del mateix per part de la Diputació.

5. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del
Consell Comarcal que es relaciona a la part resolutiva d'aquest acord.
El Pla s’ha presentat dins de termini i s’adequa al previst al Conveni.
FONAMENTS DE DRET
Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la
prestació dels serveis municipals (2016-2019), signat el 13 de maig de
2016.
1.

2. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla d’assistència i cooperació municipal anualitat
2016 del Consell Comarcal del Tarragonès, per un import total de
822.916.00 €, amb les actuacions previstes següents:

Programa
d'Assistència
2016.1010.943.46500.01:

i

gestió

de

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S6. Servei per a joves en risc exclusió social
Pressupost Elegible: 73.420,30 euros
% concedit: 58,40%
Import concedit: 42.879,10 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S4. Arxiu comarcal
Pressupost Elegible: 9.124,27 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.124,27 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: A4. Assistència Àmbit urbanístic
Pressupost Elegible: 51.581,32 euros
% concedit: 59,86%
Import concedit: 30.875,77 euros

serveis,

partida

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S3. Ajuts individuals llars infants i llibres
Pressupost Elegible: 170.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 170.000,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S2. Suport families en situació de risc
Pressupost Elegible: 77.100,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 77.100,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: A3. Escoles municipals de musica
Pressupost Elegible: 67.848,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 67.848,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: A3. Àmbit informàtic. Actuacions proximitat
Pressupost Elegible: 101.019,66 euros
% concedit: 35,30%
Import concedit: 35.657,77 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S5. Programes socials complementaris aprenentatge
Pressupost Elegible: 36.497,08 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 36.497,08 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: A1. Assistència EAIA
Pressupost Elegible: 272.366,90 euros
% concedit: 35,21%
Import concedit: 95.893,76 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S7. Programes socials complementaris assistència básica i
inserció laboral
Pressupost Elegible: 45.353,22 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 45.353,22 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: S8. Programes socials complementaris: borsa habitatge social
Pressupost Elegible: 40.104,03 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 40.104,03 euros

Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: A2. Assistència comptabilitat serveis socials
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 7.000,00 euros
Total: 658.333,00 euros

Programa d’Inversions, partida 2016.1010.943.76500.01
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: I3. Condicionament espais Benestar Social i Família
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: I2. Millora xarxa de camins
Pressupost Elegible: 100.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 100.000,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Tarragonès
Concepte: I1. Renovació material informàtic
Pressupost Elegible: 34.583,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 34.583,00 euros
Total: 164.583,00 euros

Segon.- Lliurar l'import corresponent a la primera part del Programa
d'Assistència i gestió de serveis, que és del 50% del total de
l’aportació, al Consell Comarcal del Tarragonès, per l'import total de
329.166,50 €.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i comunicar-ho a
Intervenció.
Règim de recursos:
-

-

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

d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ I LLIURAMENT DE
L'APORTACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ANY
2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Federació de Municipis de Catalunya – FMC – ha sol·licitat,
mitjançant presentació de factura de data 13 de juliol del 2016, amb de
registre d'entrada número 1-2016-027954-1 i data 14 de setembre de
2016, el pagament de la quota d’associat corresponent a l’any 2016,
per un import de 21.775,07-€.
2. En el pressupost de despeses de la Corporació per a l’any 2016 es
preveu la partida 1010/943/48907/01 - Aportació Associacions de
Municipis -, destinada a fer front a les aportacions adreçades a
aquestes activitats.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la quota d’associat de l’any 2016 a la Federació de
Municipis de Catalunya, per un import de 21.775,07.-€, amb càrrec a la
partida 1010/943/48907/01 – Federació de Municipis de Catalunya - del
pressupost de la Corporació per a l’any 2016.
Segon. Aprovar la concessió i el lliurament a la Federació de Municipis
de Catalunya de l’esmentada aportació.
Tercer. Notificar l’acord adoptat a la Federació de Municipis de
Catalunya i comunicar-lo a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 15.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA DEL PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ I
ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII

JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ DEL
CONVENI REGULADOR, A L'AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar, el 15
d'octubre de 2011, concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels
XVIII Jocs Mediterranis 2017.
2. La celebració d'aquest esdeveniment suposa una excel·lent
oportunitat de futur, no només per a la ciutat de Tarragona, sinó també
per a la resta de comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que
sens dubte ha d'impactar positivament en la generació d'ocupació i
riquesa, la promoció internacional i el desenvolupament econòmic.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als
municipis i comarques. En aquest moments actuals de difícil situació
econòmica, pretén donar suport als municipis de les comarques de
Tarragona que acolliran algunes de les disciplines esportives previstes
en el Pla Director dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
4. La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, en data 19
de desembre de 2014, van subscriure un protocol d'intencions per a la
celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, pel qual la
Diputació es comprometia a incorporar les dotacions pressupostàries
per a facilitar als municipis seus dels jocs la construcció i adequació de
les instal·lacions esportives que han d'acollir alguna de les disciplines
esportives.
5. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 23
d'octubre de 2015, va concedir a l'Ajuntament de Constantí un import
màxim de subvenció de 96.731,27 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1010-342-76239 del pressupost de 2015, per col·laborar
amb el finançament de les obres de construcció i adequació de les
instal·lacions esportives del municipi de Constantí.
6. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació els projectes i documents
tècnics en que es concreten les obres d'adequació de les instal·lacions
esportives, validada pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis Tarragona 2017 i la resta de documentació que
s'especifica a la clàusula quarta del conveni regulador que servirà de
base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació
de la subvenció concedida.
7. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica de
96.731,27 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76239 del
pressupost de 2016 per a l'Ajuntament de Constantí.
FONAMENTS DE DRET

1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regula el procediment de concessió directa
de les subvencions i el contingut mínim del conveni.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Ajuntament de Constantí la subvenció que es
detalla, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76239 del
pressupost 2016 de la Diputació per import total de 96.731,27 €.
Denominació del projecte: Reformes al Polisportiu Municipal de
Constantí
Pressupost previst: 204.291,94 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 96.731,27 € (47,34%)
Segon.- Aprovar el Conveni regulador de la subvenció nominativa per
a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII
Jocs Mediterranis Tarragona 2017 a l'Ajuntament Constantí.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest
conveni a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la
seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart.- Facultar al president de la Diputació per a la signatura del
Conveni i per donar compliment a aquest l’acord.
Cinquè.Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Constantí i
traslladar-lo a la Intervenció General d’aquesta 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 màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
el president de la Diputació.

PUNT 16.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA DEL PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ I
ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII
JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017 I APROVACIÓ DEL
CONVENI REGULADOR, A L'AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP.

EXPOSICIÓ DE FETS

1. El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar, el 15
d'octubre de 2011, concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels
XVIII Jocs Mediterranis 2017.
2. La celebració d'aquest esdeveniment suposa una excel·lent
oportunitat de futur, no només per a la ciutat de Tarragona, sinó també
per a la resta de comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que
sens dubte ha d'impactar positivament en la generació d'ocupació i
riquesa, la promoció internacional i el desenvolupament econòmic.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als
municipis i comarques. En aquest moments actuals de difícil situació
econòmica, pretén donar suport als municipis de les comarques de
Tarragona que acolliran algunes de les disciplines esportives previstes
en el Pla Director dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
4. La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, en data 19
de desembre de 2014, van subscriure un protocol d'intencions per a la
celebració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, pel qual la
Diputació es comprometia a incorporar les dotacions pressupostàries
per a facilitar als municipis seus dels jocs la construcció i adequació de
les instal·lacions esportives que han d'acollir alguna de les disciplines
esportives.
5. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 30 d'abril
de 2015, va concedir a l'Ajuntament de la Selva del Camp un import
màxim de subvenció de 60.321,85 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1010-342-76240 del pressupost de 2015, per col·laborar
amb el finançament de les obres de construcció i adequació de les
instal·lacions esportives del municipi de la Selva del Camp.
6. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació els projectes i documents
tècnics en que es concreten les obres d'adequació de les instal·lacions
esportives, validada pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis Tarragona 2017 i la resta de documentació que
s'especifica a la clàusula quarta del conveni regulador que servirà de
base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació
de la subvenció concedida.
7. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica de
60.321,85 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76240 del
pressupost de 2016 per a l'Ajuntament de la Selva del Camp.
FONAMENTS DE DRET

1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
subvencions.

2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions que regula el procediment de concessió directa
de les subvencions i el contingut mínim del conveni.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Ajuntament de la Selva del Camp la subvenció
que es detalla, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1010/342/76240
del pressupost 2016 de la Diputació per import total de 60.321,85 €.
Denominació del projecte: Millores en la protecció contra incendis del
Pavelló Municipal d'Esports de la Selva del Camp
Pressupost previst: 60.321,85 €.
Subvenció de la Diputació de Tarragona: 60.321,85 € (100%)
Segon.- Aprovar el Conveni regulador de la subvenció nominativa per
a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII
Jocs Mediterranis Tarragona 2017 a l'Ajuntament de la Selva del Camp.
Tercer.- Facultar al president de la Diputació per a la signatura del
Conveni i per donar compliment a aquest l’acord.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest
conveni a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la
seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de la Selva del Camp i
traslladar-lo a la Intervenció General d’aquesta 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 màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
el president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D’UN DISPOSITIU
MULTIFUNCIONAL PER ESCANEJAR, COPIAR I IMPRIMIR PER A
L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A
REUS, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 3.914,80
EUROS (IVA EXCLÒS).

EXPOSICIÓ DE FETS
1. La directora de l’Àrea del SAC, ha informat sobre la necessitat de
contractar el subministrament, mitjançant arrendament sense opció de
compra, d’un dispositiu multifunció per al servei de còpies, impressions i
escàner a l’alumnat, de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona a Reus, que inclogui el manteniment de l’equip i el
programari necessari per a la gestió d’usuari i cobrament del preu públic
corresponent.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació del
subministrament esmentat, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), amb un pressupost màxim de licitació de 3.914,80 € amb
el desglossament següent:

Preu arrendament equip/mes
Preu unitari copia en blanc i negre
Preu unitari copia en color

Base
imposable (€)

IVA 21 % Total (€)
(€)

80,00
0,009
0,080

16,80
0,00189
0,0168

96,80
0,01089
0,0968

3. En data 21 de setembre de 2016, la Secretaria General ha emès
informe favorable sobre la legalitat del procediment i del Plec de
clàusules administratives particulars.
4. En data 4 d’octubre de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable condicionat de fiscalització limitada prèvia, en el que fa
constar, reuneix els requisits bàsics exigibles d’acord amb la Instrucció
de Control Intern i que les despeses corresponents als exercicis 2017 a
2020, restaran subordinades al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no
harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,

efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament
mitjançant arrendament sense opció de compra, d’un dispositiu
multifuncional per escanejar, copiar i imprimir per a l’Escola d’Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus, amb un pressupost
màxim de licitació de 3.914,80 euros (IVA exclòs), amb el
desglossament següent:

Preu arrendament equip/mes
Preu unitari copia en blanc i negre
Preu unitari copia en color

Base
imposable (€)
80,00
0,009
0,080

IVA 21
% (€)
16,80
0,00189
0,0168

Total
(€)
96,80
0,01089
0,0968

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 4.736,92 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2017/2042/324/22199 – 2018/2042/324/22199 2019/2042/324/22199 i 2020/2042/324/22199, amb números d'operació
2016038862-A, 2016038864-A, 2016038865-A i 2016038866-A
respectivament.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Patrimoni i a l’Àrea
del SAC i al director de l'Escola d'Art i Disseny de Reus.

PUNT 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE DOS SERVIDORS BLADE
HP I QUATRE LLICÈNCIES VMWARE VSPHERE PER A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ DE 22.600,00 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El responsable de la Unitat Gestora de Sistemes i el director de
l’Àrea de Coneixement i Qualitat, han informat sobre la necessitat de
contractar l'adquisició de dos servidors Blade per al xassís HP del que
disposa la Diputació de Tarragona, i de 4 llicències per a l’entorn de

producció de VMware vSphere 5, és necessària per mantenir la
disponibilitat dels serveis del cluster Vmwar
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el
responsable de la Unitat Gestora de Sistemes ha redactat el
corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la
contractació, mitjançant procediment obert (no harmonitzat), amb un
pressupost base de licitació de 22.600,00 €.
3. En data de signatura electrònica 16 de setembre de 2016, la
Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
4. En data 28 de setembre de 2016, la Intervenció General ha emès
informe favorable de fiscalització limitada prèvia sobre el Plec de
clàusules administratives particulars i de fiscalització prèvia de
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no
harmonitzat), en aplicació dels articles 157 i 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 del TRLCSP,
l’òrgan competent per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació és la Junta
de Govern, per delegació del president de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de l'adquisició de dos
servidors Blade HP i quatre llicències VMWARE VSPHERE per a la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
22.600,00 euros (IVA exclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques que han de regir l’esmentada contractació,
mitjançant procediment obert (no harmonitzat).
Tercer. Aprovar la despesa de 27.346,00 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2016-9020-920-63600

Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de
Coneixement i Qualitat.

PUNT 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA
TRAVESSERA DEL BARRI MARÍTIM DE SANT SALVADOR (EL
VENDRELL), CARRETERA TV-2127, AMB UN PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ DE 458.160,42 EUROS (IVA EXCLÒS).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 17 de juny de 2016, es va
aprovar definitivament el projecte Reparació de condicionament de la
travessera del barri marítim de Sant Salvador (el Vendrell), carretera
TV-2127, amb un pressupost d’execució per contracta de 554.374,11
euros
2. Segons consta en l’expedient es disposa de l’Acta de replantejament
del projecte de data 1 d’agost de 2016.
3.- La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha
redactat el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament
amb el Projecte tècnic, han de regir la contractació de les obres de
referència amb un pressupost base de licitació de 458.160,42 euros
(IVA exclòs).
4. La Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars de
data 3 d’octubre de 2016.
5. En data 4 d’octubre de 2016, la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia de l’expedient, en el que fa
constar que el crèdit a l’aplicació pressupostària 2016-3020-453-61962
és adequat a la naturalesa de la despesa i suficient.
.
FONAMENTS DE DRET
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no
harmonitzat, en aplicació dels articles 157 a 161 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP).
2. Els articles 151 i 156 del TRLCSP, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.

3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i de l’expedient de contractació correspon a
la Junta de Govern per delegació del president de la Diputació de
Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació de les obres de
condicionament de la travessera del barri marítim de Sant Salvador (el
Vendrell), carretera TV-2127, any 2016, amb un pressupost base de
licitació de 458.160,42 euros (IVA exclòs)
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
juntament amb el Projecte tècnic aprovat ha de regir l’esmentada
contractació, mitjançant procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa de 554.374,11 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació 2016-3020453-61962 del pressupost de la Diputació.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord
amb l’article 142 del TRLCP, amb publicitat al Perfil de Contractant de
la Diputació i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori i a Patrimoni.

INTERVENCIÓ
PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la
Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal
d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.

2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagament d’exercicis anteriors.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 226.387,63 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 02253
Núm. 02276
Núm. 02277
Núm. 02246

27.185,05 €
5.748,80 €
4.548,11 €
4.045,68 €
12.842,46 €

Serveis Interns
Núm. 02220
Núm. 02221
Núm. 02216
Núm. 02222
Núm. 02264

48.149,32 €
32.145,84 €
580,80 €
1.316,48 €
10.062,71 €
4.043,49 €

Recursos Humans-PAO
Núm. 02219
Núm. 02223
Núm. 02283

17.747,98 €
11.979,00 €
2.625,77 €
3.143,21 €

SAM
Núm. 02242

9.414,41 €
9.414,41 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 02207
Núm. 02218
Núm. 02243

92.856,63 €
22.215,29 €
30.203,90 €
40.437,44 €

SAC
Núm. 02208
Núm. 02217
Núm. 02232
Núm. 02263
Núm. 02256
Núm. 02261
Núm. 02268
Núm. 02272

31.034,24 €
2.787,01 €
5.257,14 €
10.221,01 €
8.330,57 €
1.696,94 €
986,15 €
1.496,92 €
258,50 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es
relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total de 659,45 €, ja

que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAT
Núm. 02240

659,45 €
659,45 €

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

PUNT 21.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE
DATA 22/07/2016 RELATIU A LA RECLAMACIÓ DE LA SOCIEDAD
IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. SOBRE
ABONAMENT D’INTERESSOS DE DEMORA PEL PAGAMENT DE
DETERMINADES FACTURES DELS ANYS 2014 I 2015 FORA DEL
TERMINI MÀXIM ESTABLERT EN EL RDL 3/2011 I EN LA LLEI
3/2004.
Es dona compte del decret de la Presidència de data 22 de juliol de
2016, núm. de registre 2016-002172 que és com segueix:
"
Reclamació de la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,
S.A. sobre abonament d’interessos de demora pel pagament de
determinades factures dels anys 2014 i 2015 fora del termini
màxim establert en el RDL 3/2011 i en la Llei 3/2004
Fets
1.- En data 22 de juny de 2016 va tenir entrada en el Registre General,
amb Registre d’entrada número 1-2016-020362-1, un escrit de data 6
de juny de 2016 de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
(SICE) en el qual sol·licita que es tingui per presentat escrit de
reclamació del pagament del deute principal, juntament amb els
interessos per la demora en el seu pagament, de les factures amb els
números següents: F26-0-12922, F26-0-12921, F26-0-12772, F26-011982, F26-0-11672 i F26-0-11378. En tot cas, en la part expositiva de
l’escrit, i en els documents 1 i 2 que hi adjunta, concreta la seva
reclamació en la quantitat de 306,76 euros pel concepte d’interessos de
demora meritats pel motiu d’haver transcorregut el termini màxim de
dos mesos pel pagament de les factures assenyalades.
2.- La Unitat gestora de Comptabilitat de la Intervenció General ha
informat, en relació a aquesta sol·licitud, el següent:
NÚM. FACTURA

F26-0-12922
F26-0-12921
F26-0-12772

QUANTITAT

1.796,85
3.230,70
2.475,66

NÚM. REGISTRE
FACTURA

7407
7406
5902

DATA REGISTRE
FACTURA

01/09/2015
01/09/2015
01/07/2015

DATA DE
CONFORMITAT

18/09/2015
18/09/2015
13/07/2015

DATA PAGAMENT
FACTURA

13/10/2015
13/10/2015
06/08/2015

F26-0-11982
F26-0-11672 *
F26-0-11378

8.530,50
11.374,00
3.535,44

7468
8004330008
2401

03/10/2014
05/07/2014
04/04/2014

22/10/2014
11/08/2014
10/04/2014

11/11/2014
05/11/2014
21/05/2014

*Entra automàticament al registre general d'entrada el dia 05/07/2015 amb el núm. de registre
004330008-1-2014-021425-2

Per tant en el quadre anterior es constata, d’una banda, que ja es va
pagar el deute principal de les assenyalades factures i, d’altra banda,
que respecte de la reclamació de l’abonament d’interessos de demora
s’ha de verificar si d’acord amb la normativa aplicable procedeix dita
reclamació pel motiu d’haver transcorregut el termini màxim per
conformar i per pagar aquestes factures.
3.- Totes les factures objecte de la reclamació corresponen a contractes
menors, que es regulen en els articles 138 ap.3 i 111 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP). Així
mateix segons l’article 72 ap.1 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, la factura dels contractes menors requereix
la seva conformitat per part de l’Administració.
El termini màxim per conformar i pagar aquestes factures és de
seixanta dies naturals, 30 dies naturals per a la seva recepció o
conformitat més 30 dies naturals per al seu pagament, en aplicació del
previst a l’article 216 ap.4 i l’article 222 ap.2 del TRLCSP i del previst a
l’article 4 ap. 1 i 2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials (en endavant, Llei 3/2004) i la seva modificació en el Reial
Decret Llei 4/2013 en el capítol II, art.33.
Les factures s’han pagat, a comptar a partir de la data de la seva
entrada en el Registre de Factures, en els terminis següents:

NÚM. FACTURA

F26-0-12922
F26-0-12921
F26-0-12772
F26-0-11982
F26-0-11672
F26-0-11378

QUANTITAT

1.796,85
3.230,70
2.475,66
8.530,50
11.374,00
3.535,44

DATA REGISTRE
FACTURA

01/09/2015
01/09/2015
01/07/2015
03/10/2014
05/07/2014
04/04/2014

DATA DE
CONFORMITAT

18/09/2015
18/09/2015
13/07/2015
22/10/2014
11/08/2014
10/04/2014

DATA PAGAMENT
FACTURA

13/10/2015
13/10/2015
06/08/2015
11/11/2014
05/11/2014
21/05/2014

DIES PER
PAGAMENT
FACTURA

42
42
36
39
123
47

Per tant, només la factura núm. F26-0-11672 s’ha pagat en un termini
superior (123 dies naturals), al màxim de seixanta dies naturals
d’aplicació segons la normativa vigent abans assenyalada; fet que
comporta el meritament d’interessos de demora, per l’excés de 63 dies
naturals transcorreguts des del dia següent a la data de venciment de

pagament (04/09/2014) fins la data del seu pagament efectiu
(05/11/2014), en aplicació de la mateixa normativa.
Quant al tipus legal d’interès de demora a aplicar durant el segon
semestre natural de 2014 és el 8,15 per cent, segons la Resolució de
27 de juny de 2014 del Ministeri d’Economia i Competitivitat publicada
en el B.O.E. de data 1 de juliol de 2014, a efectes del previst a l’article 7
de la Llei 3/2004.
De conformitat amb el que s’ha assenyalat, s’exposa a continuació el
quadre de dades necessàries per calcular l’import dels interessos de
demora que es meriten pel pagament de la factura F26-0-11672
realitzat fora del termini màxim legal de 60 dies naturals:

NÚM. FACTURA

IMPORT
FACTURA

F26-0-11672

11.374 €

DATA
VENCIMENT
DATA REGISTRE PAGAMENT (60
dies naturals)
FACTURA

05/07/2014

03/09/2014

DIES DEMORA
PAGAMENT
TIPUS
IMPORT
(04/09/2014 a INTERÈS (%) INTERESSOS
05/11/2014)
DEMORA

63

8,15

160 €

4.- Correspon a la Presidència d’aquesta Diputació la competència per
resoldre aquesta reclamació de conformitat amb l’article 34.1.f) i o) de la
Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local.
Fonaments de dret
-

Articles 111, 138 ap.3 , 216 ap.4 i 222 ap.2 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

-

Article 72 ap.1 del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre

-

Article 4 ap. 1 i 2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i la seva modificació en el Reial Decret
Llei 4/2013 en el capítol II, art.33.

-

Resolució de 27 de juny de 2014 del Ministeri d’Economia i
Competitivitat publicada en el B.O.E. de data 1 de juliol de 2014

-

Article 34.1.f) i o) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de
Règim Local

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Estimar parcialment la reclamació formulada, en escrit amb
Registre d’Entrada de data 22 de juny de 2016 amb número 1-2016020362-1, per la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.,
en el sentit que procedeix aprovar el pagament de cent-seixanta euros

al reclamant pel concepte d’interessos de demora, els quals es meriten
pel motiu del pagament de la factura F26-0-11672 fora del termini
màxim legal per realitzar-lo i calculats segons els següents paràmetres:

NÚM. FACTURA

IMPORT
FACTURA

F26-0-11672

11.374 €

DATA
VENCIMENT
DATA REGISTRE PAGAMENT (60
dies naturals)
FACTURA

05/07/2014

DIES DEMORA
PAGAMENT
TIPUS
IMPORT
(04/09/2014 a INTERÈS (%) INTERESSOS
05/11/2014)
DEMORA

03/09/2014

63

8,15

160 €

El pagament de cent-seixanta euros es lliurarà a la Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, S.A., amb càrrec a la partida 6030-934-359
Altres despeses financeres del pressupost ordinari vigent.
Segon.- Desestimar la resta de pretensions de la reclamació formulada
per la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. en l’escrit
assenyalat en el primer punt d’aquesta resolució.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, S.A., comunicar-la a les Àrees de Tresoreria
i Servei d’Assistència al Territori (SAT) i donar-ne compte a la Junta de
Govern.
Règim de recursos:
- Recurs constenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant
del mateix òrgan que l'ha dictat. "
La Junta de Govern en queda assabentada.

PUNT
22.PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
FACTURES
TRAMITADES D’ACORD AMB LA CIRCULAR D’INTERVENCIÓ
2/2010.
Fets:
1. La Intervenció General ha rebut relacions a l'aprovació de diversos
departaments per a la seva revisió i fiscalització. Aquestes relacions
inclouen les factures que s’indiquen, annexes a l'expedient:

Tercer
BISBAT DE
TORTOSA
R4300002E

Núm. fra.- data
Concepte

ADM.19/16 – 12.07.2016
Lloguer de sala d’actes durant

Àrea / dept.

Rel.
Aprov.

Import

Escola i
Conservatori de
Música de Tortosa

02275

4.350,00 €

el període de setembre de 2015
a juny de 2016

SAC

P1601424 – 30.06.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat “FIMT”

PROMOTORA
MEDITERRANEA
DE
INFORMACIONES
Y
COMUNICACION
ES, SA
A43056787

P1601530 – 15.07.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat Premis
Emprèn 2016
P1601531 – 15.07.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat “FIMT”
P1601532 – 15.07.2016

Comunicació
Gabinet de
Presidència i
Planificació

02271

Inserció 1/2 pàg. publicitat “FIMT”
P1601533 – 15.07.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat Premis
Emprèn 2016

2. D’acord amb el que estableix la Instrucció de Control Intern de la
Diputació de Tarragona la Intervenció ha emès l'informe de fiscalització
en el sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia per a
aquest tipus d'expedient: existència i adequació de crèdit per a fer front a
les despeses proposades.
La despesa a la qual fa referència aquest informe-proposta, s’hauria
d’haver tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor
d’acord amb les bases 32 i 33 de les d’Execució del pressupost. Aquesta
tramitació s’ha obviat i s’ha presentat directament la factura per a la seva
fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. Els
departaments respectius han emès els informes corresponents que
s’annexen a aquesta proposta.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’ha d’aprovar la
despesa així com l’ordenació del pagament.

3. Un cop revisada la documentació i d’acord amb els informes emesos
pels departaments gestors i per Intervenció General.
S'ACORDA:
1. Aprovar i ordenar el pagament de les factures incloses a les
relacions a l'aprovació que s’annexen a l'expedient, ja que es disposa
de crèdit suficient en l’aplicació pressupostària corresponent:

8.584,95 €

Tercer

BISBAT DE
TORTOSA
R4300002E

Núm. fra.- data
Concepte

Àrea / dept.

Escola i
Conservatori de
Lloguer de sala d’actes durant Música de Tortosa
el període de setembre de 2015
SAC
a juny de 2016

Rel.
Aprov.

Import

02275

4.350,00 €

02271

8.584,95 €

ADM.19/16 – 12.07.2016

P1601424 – 30.06.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat “FIMT”

PROMOTORA
MEDITERRANEA
DE
INFORMACIONES
Y
COMUNICACION
ES, SA
A43056787

P1601530 – 15.07.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat Premis
Emprèn 2016
P1601531 – 15.07.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat “FIMT”
P1601532 – 15.07.2016

Comunicació
Gabinet de
Presidència i
Planificació

Inserció 1/2 pàg. publicitat “FIMT”
P1601533 – 15.07.2016
Inserció 1/2 pàg. publicitat Premis
Emprèn 2016

2. Comunicar-ho als departaments gestors i a Tresoreria.

PUNT 23.- 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 presentada pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diverses línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 258.409,01 euros, segons el
detall següent:
Servei d'Assistència Municipal (AITC)..................... 152.299,46 euros
Núm. 2288 (PAM)............................................................64.622,45 euros
Núm. 2289 (PAM)............................................................. 6.954,34 euros
Núm. 2290 (PAM)........................................................... 26.965,63 euros
Núm. 2293 (PAM)............................................................15.000,00 euros
Núm. 2294 (PEIM)...........................................................17.684,00 euros

Núm. 2295 (PAM)..........................................................21.073,04 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ................................106.109,55 euros
Núm. 2241 ......................................................................47.936,77 euros
Núm. 2284 ......................................................................18.650,80 euros
Núm. 2285 ........................................................................4.793,39 euros
Núm. 2286 ......................................................................25.972,95 euros
Núm. 2287 ........................................................................8.755,64 euros
Per acord de Junta de Govern del 28/09/2016 es va aprovar la relació
núm. 2145 per import de 10.5000,00 euros i s'ha detectat que hi havia
un error material en l'import total d'aquest relació reflectit en la proposta,
ja que l'import correcte és de 10.500,00 euros. Aquesta errada
comporta que també s'hagin d'esmenar tant l'import total del conjunt de
relacions del SAM-AITC, enlloc de 454.725,57 euros havia de ser
360.225,57 euros, com l'import total de la proposta de resolució, enlloc
de 619.254,64 euros havia de ser 524.754,64 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.- Amb la documentació presentada de les subvencions que consten a
la relació comptable núm. 2290 es justifiquen les bestretes concedides i
lliurades en el seu dia per la línia de subvencions del PAM 2013-2016
(anualitat 2016).
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
4.- Esmenar l'error material de la relació aprovada per la Junta de
Govern de 28/09/2016, ja que l'import correcte de la relació núm. 2145
és de 10.500,00 euros, l'import total del conjunt de relacions del SAMAITC és de 360.225,57 euros i l'import total de l'acord, és de
524.754,64 euros.

PUNT 24.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de Cultura,
respecte la documentació presentada per les entitats que es relacionen
a continuació, per justificar les subvencions concedides en els convenis
aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, que compleixen els
extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost:
1. Conveni amb l'Ajuntament de Valls

Quantitat concedida: 1.225.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/12/2014
Objecte de la subvenció: Construcció del Museu Casteller
2. Conveni amb el Patronat Municipal de Música de Vila-seca
Quantitat concedida: 527.456,00 euros
Acord Junta Govern: 26/02/2016
Objecte de la subvenció: Finançar els ensenyaments musicals impartits
pel Patronat Municipal de Música de l'any 2016
S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries així mateix assenyalades:
1. Nom entitat: Ajuntament de Valls
Quantitat a lliurar: 158.728,69 euros
Aplicació pressupostària: 2016 2010 333 76203 02
2. Nom entitat: Patronat Municipal de Música de Vila-seca
Quantitat a lliurar: 131.864,00 euros (Pagament 2n trimestre 2016)
Aplicació pressupostària: 2016 2010 324 46200 01
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten a l'expedient.
Cultura..........................................................................290.592,69 euros
Núm. 2262 ....................................................................158.728,69 euros
Núm. 2273 ................................................................... 131.864,00 euros
Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

PUNT
25.PROPOSTA
D'APROVACIÓ
JUSTIFICATIUS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA.

DE

COMPTES

Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, essent l'import
total de 972,99 EUROS (€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ..................................................................

972,99 €

Núm. 01553 (Museu d'Art Modern)..................................
Núm. 02278 (EAD Tarragona)..........................................

518,27 €
454,72 €

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.

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

