DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 16 de juny de 2017
Essent dos quarts d'onze del matí queden reunits al Saló de Comissions
"Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern, sota
la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Corporació, i
amb l’assistència dels següents Srs. Diputats:
*Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora

Excusa la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech,
l’Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova i l’Il·ltre Sra. Montserrat
Carreras Garcia.
*En el punt 4.14. de l’Ordre del dia, l’Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern essent les
10:35h s’incorpora a la sessió.
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 9
DE JUNY DE 2017.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 9 de juny de 2017.
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SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 2.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA MATERIAL
DETECTADA A LA PROPOSTA APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN
DE 2 DE JUNY DE 2017, EN RELACIÓ A LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L’AJUNTAMENT D’ALFARA DE CARLES A UNA SUBVENCIÓ.
FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 2/12/2016 va
acordar la concessió d'una subvenció per import de 566,04 euros a
l'Ajuntament d'Alfara de Carles pel concepte "Diada esportiva", a càrrec de la
convocatòria d'esport base i activitats esportives de caràcter singular i
extraordinari, partida 2010-341-48000.
2. En data 27 d'abril de 2017 l'Ajuntament d'Alfara de Carles presenta un
escrit, número de registre 1-2017-14007-2 renunciant a la subvenció
concedida.
3. En data 2 de juny de 2017 la Junta de Govern va acordar acceptar la
renúncia de la subvenció concedida a Alfara de Carles per import de 556,04
euros
4. Per una errada material, en l'Acord de la Junta de Govern es va fer constar
que l'import a donar de baixa era de 556,04 euros, quan havia de ser de
566,04 euros.
FONAMENTS DE DRET
Article 109 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Esmenar l'errada material de l'Acord de la Junta de Govern de
2/06/2017 i, on diu que l'import a donar de baixa és de 556,04 euros, fer-hi
constar que l'import a donar de baixa és de 566,04 euros.
Segon. Notificar l’acord al l'interessat.
Tercer. 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 notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
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-

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 3.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A ESPORT
BASE I ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES. ANY 2016.
FETS
1. Revisada la documentació tramesa per diferents ajuntaments i entitats
esportives per tal de justificar la subvenció concedida en el seu dia, s’ha
comprovat que l’import total de la despesa executada 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
2017 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. Els Ens locals i entitats interessades fan constar que la justificació
presentada és la totalitat de la despesa feta, per aquest motiu es proposarà el
pagament proporcional de la subvenció corresponent.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de
Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar els expedients de justificació, que es relacionen més avall,
presentats pels beneficiaris de la subvenció.

3

Segon.- Lliurar als següents beneficiaris la quantitat que s'indica, amb càrrec
a la partida i número d'assentament del pressupost ordinari que es fa
constar.
Beneficiari: Club Petanca Els Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte subvenció: Torneig Petanca
Data Acord concessió: 02-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Import concedit: 477,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,80%
Despesa justificada: 1.420,31 euros
Import a pagar amb reducció: 451,65 euros
Import no justificat a donar de baixa: 25,35 euros
Número d'operació anterior: 2016051135
Beneficiari: Club Natació la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte subvenció: Jornades curs escola - esport base
Data Acord concessió: 02-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 2.500,89 euros
Import concedit: 795,28 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,80%
Despesa justificada: 772,00 euros
Import a pagar amb reducció: 245,46 euros
Import no justificat a donar de baixa: 549,82 euros
Número d'operació anterior: 2016051575
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Concepte subvenció: IV Figot RACE
Data Acord concessió: 02-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 4.000,00 euros
Import concedit: 1.272,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,80%
Despesa justificada: 2.463,55 euros
Import a pagar amb reducció: 783,40 euros
Import no justificat a donar de baixa: 488,60 euros
Número d'operació anterior: 2016051069
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte subvenció: Trobada multiesportiva
Data Acord concessió: 02-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 2.750,00 euros
Import concedit: 874,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,80%
Despesa justificada: 2.359,00 euros
Import a pagar amb reducció: 750,16 euros
Import no justificat a donar de baixa: 124,34 euros
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Número d'operació anterior: 2016051056
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte subvenció: Cursa 10 km i nit de l'esport local
Data Acord concessió: 02-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Import concedit: 636,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,80%
Despesa justificada: 1.010,61 euros
Import a pagar amb reducció: 321,37 euros
Import no justificat a donar de baixa: 314,63 euros
Número d'operació anterior: 2016051061
Total: 2.552,04 euros

Tercer.- En cas que els beneficiaris tinguin deutes pendents amb aquesta
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones .
Cinquè.- Notificar-ho als beneficiaris.
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona per tal
que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de
baixa els crèdits restants 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.

PUNT 4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 4.1.- PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS DE GRUPS
CULTURALS I/O PERSONES A L'ECATÀLEG.
FETS:
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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:
ANGEL DUST
Música
Música/pop/rock
Ball de bastons de Sant Jaume dels Domenys
Balls i Danses
Balls Populars i tradicionals
COR SAGETA DE FOC
Música
Corals
DOBLE ROMBO
Música
Música/pop/rock
LOS XATUS
Música
Altres Tipus de música
La Klave
Música
Música/pop/rock
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Olga Pes
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
RADIO REGGAE
Música
Altres Tipus de música
REREGUARDA
Música
Música/pop/rock
Actualitzacions:
ATELIERS
Espectacles:
* Nom: ATELIER XEFS ARTISTES · Preu: 260 euros
* Nom: ATELIERS DE FESTA MAJOR · Preu: 260 euros
* Nom: PERFORMANCE PINTEM UN JARDÍ o PINTEM L¿UNIVERS · Preu: 360
euros
* Nom: ATELIER TANTS CAPS TANTS BARRETS · Preu: 260 euros
* Nom: ATELIER DE LAND ART · Preu: 260 euros
* Nom: KAMISHIBAI · Preu: 260 euros
* Nom: LABORATORI DE LA LLUM, LES OMBRES I ELS COLORS · Preu: 360
euros
* Nom: ANEM DE PÍCNIC: FEM UN TASTET DE LLIBRES D'ARTISTA · Preu: 260
euros
* Nom: ATELIER DECO-FUSING · Preu: 260 euros
Associació de Majorettes de Vilalba dels Arcs
Preu per quilòmetre: 0
Atientas
Espectacles:
* Nom: Atientas · Preu: 1000 euros
CENTRE CULTURAL I RECREATIU D'ULLDECONA
COMPANYIA NEMDACOOL TEATRE
Cor de Cambra In Crescendo
Gisela de Foc
Espectacles:
* Nom: Aqua bombolles i espectacle d'aigua · Preu: 177 euros
* Nom: Be Hoop a Hula · Preu: 177 euros
* Nom: Pirama foc i dansa · Preu: 236 euros
Grup Havaneres de Barca de l'Ateneu de Tarragona
Espectacles:
* Nom: havaneres · Preu: 650 euros
* Nom: Havaneres de Barca · Preu: 1000 euros
XXX
Espectacles:
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* Nom: Opera, sarsuela, cançó, napolitanes etc · Preu: 1800 euros
Magi Maloca
XXX
Espectacles:
* Nom: GEMINIS: La bondat és revolucionària · Preu: 650 euros
Mortelo & Manzani
Espectacles:
* Nom: Absurditties · Preu: 1089 euros
* Nom: Fly Brothers · Preu: 1089 euros
Orquestra CostaBlanca
Espectacles:
* Nom: Orquestra CostaBlanca (Temporada baixa) · Preu: 3630 euros
* Nom: Duet CostaBlanca · Preu: 423.5 euros
Pepas Duet
Espectacles:
* Nom: Duet musical per a festes i amenitzar · Preu: 300 euros

Règim de recursos:
-

-

Recurs contenció 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 4.2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE SUBVENCIONS
A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS
EN L’E-CATÀLEG ANY 2017.
FETS:
1.- La unitat de Cultura ha 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 imports
que s'estableix a la convocatòria aprovada el 7 d'abril de 2017 i publicada en
el BOPT núm. 78 de 24 d'abril de 2017.
L'import total per trams de municipi és el següent:
Municipis entre 0 i 500 habitants:
Municipis entre 501 i 2000 habitants:
Municipis entre 2001 i 5000 habitants:

7871 euros
7714 euros
5111euros
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Municipis entre 5001 i 10000 habitants:
3346 euros
Municipis entre 10001 i 50000 habitants: 2788 euros
Municipis de 50001 habitants en endavant: 2323 euros

Els municipis que tinguin nuclis històrics agregats poden disposar a més dels
imports següents per cadascun dels nuclis històrics agregats:
Municipis de menys de 500 habitants:
1040 euros
Municipis entre 501 i 2000 habitants:
780 euros
Municipis entre 2001 i 5000 habitants:
650 euros
Municipis entre 5001 i 10000 habitants:
520 euros
Municipis entre 10001 i 50000 habitants:
520 euros
Municipis de 50001 habitants en endavant: 390 euros

2.- No hi ha límit ni del nombre de contractacions, ni en el preu de l'actuació
per part dels ajuntaments i EMDs. El límit és l'import màxim de subvenció
anual destinat a cada municipi, fins el qual poden contractar les actuacions
del catàleg que desitgin.
3.- En aquesta resolució és disposa de 83.333,33 euros més 47.700,51 euros
de l'anterior, per tant fa un total de 131.033,84 euros.
FONAMENTS DE DRET:
-

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

-

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions

-

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 39/2015,
d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic 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:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Alcover
Dinsdungat animació el 23 d'abril de
580,80 euros
580,80 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Cobla Mirantfont el 20 de gener de 2017
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Setdveu el 21 de gener de 2017
1.450,00 euros
1.450,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
de 2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Alió
Agrupació musical Trams el 22 de gener
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Arnes
Brinca Park l'11 de març de 2017
2.850,00 euros
2.850,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Barberà de la Conca
Banda Verge Montblanc el 6 de maig de
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Barberà de la Conca
Banda al·lògens el 6 de maig de 2017
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Orquestra Pensylvania el 26 de febrer de
3.750,00 euros
3.025,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Dinsdungat Animació el 20 de febrer de
300,00 euros
300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Dinsdungat animació 25 abril 2017
300,00 euros
300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Cobla cossetania casal tarragoni 30-41.400,00 euros
1.400,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Orfeó reusenc el 15 de gener de 2016
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Batukats del bolet el 25 de març de 2017
300,00 euros
300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Diver parks el 23 d'abril de 2017
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Blancafort
Diver parks el 23-4-17
720,00 euros
720,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Bot Band el 2 de febrer de 2017
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Orquestra Atalaia el 2 de febrer de 2017
3.750,00 euros
3.750,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Bot
Bot Band el 3 de febrer de 2017
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Botarell
Grup Loren el 4 de febrer de 2017
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Botarell
La Teca teatre el 5 de febrer de 2017
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
La Teatrera el 3 de febrer de 2017
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Juniors Orquestra el 5 de febrer de 2017
5.000,00 euros
3.300,88 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Cobla Mirantfont el 3 de febrer de 2017
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Capçanes
Zona de baile sl el 4 de març de 2017
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Caseres
Duo elegance el 29 d abril de 2017
650,00 euros
459,80 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Colldejou
Wonder dance el 13 de maig de 2017
800,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Cornudella del Montsant
Teatre de Maleta el 4 d'abril de 2017
120,00 euros
120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Masroig
Cobla Mirantfont el 21 de gener de 2017
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Masroig
Xaranga Tarorata el 25 de febrer de
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Milà
orquestra la nova saturno el 13 de 2017
4.500,00 euros
4.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Milà
Colla jove xiquets Valls el 14 de maig de
6.000,00 euros
2.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Molar
Cobla principal Tarragona el 16 abril d
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:

Ajuntament del Molar
Montse Castella Espuny 1 abril de 2017
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Pressupost Elegible:
Import concedit:

650,00 euros
650,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Montmell
Dinsdungat animació el 28 de febrer de
300,00 euros
300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Montmell
Esbart Santa llucia l'1 de maig de 2017
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
gener de 2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Banda Sant Llorenç Galera el 21 de
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Duo Guateque el 18 de gener de 2017
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
17
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
banda de musica casal Camarlenc 21-11.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Diver parks el 26 de gener de 2017
800,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Falset
Teatro de maleta el 14 de febrer de 2017
120,00 euros
120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Falset
Teatre de maleta el 14 de febrer de 2017
120,00 euros
120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Falset
Teatre de maleta el 21 de febrer de 2017
120,00 euros
120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Falset
Teatre de maleta el 21 de febrer de 2017
120,00 euros
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Import concedit:

120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
de 2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Falset
Assoc teatral Prou de Brou el 4 de febrer
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Garcia
Xaranga Tocabemolls el 13 de gener de
1.200,00 euros
1.199,99 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Garcia
Agrup xino xano 22 abril de 2017
900,00 euros
900,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Xaranga tal com sona el 22 abril 2017
2.500,00 euros
2.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Brinca park el 21 d'abril de 2017
365,00 euros
365,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Teatravid el 9 d'abril de 2017
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Fatarella
Mako perquè si el 5 de març de 2017
1.000,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Figuera
Almas Gemelas el 13 de maig de 2017
800,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
Escalifestada el 21 de gener de 2017
550,00 euros
550,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
Coral Pla Sta Maria el 22 de gener de
350,00 euros
350,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
Shakata el 22 de gener de 2017
1.700,00 euros
847,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Nou de Gaià
Teatre de maleta l'1 de març de 2017
120,00 euros
120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Actual1 produccions el 22 de gener de
3.100,00 euros
3.100,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Cimarron el 21 de gener de 2017
5.200,00 euros
4.771,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Riba
Xaranga la Murga el 24 de febrer de
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Secuita
Struc el 24 de febrer de 2017
907,50 euros
907,50 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Selva del Camp
Cobla ressò Dansaires Penedès 23-4-17
850,00 euros
850,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Mira com ballen l'1 de gener de 2017
700,00 euros
700,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Actual1 produccions el 15 de gener de

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

3.500,00 euros
3.500,00 euros
Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Agrupació musical xino xano el 14-11.200,00 euros
1.200,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Alta
Mayeutica Màgic el 15 d'abril de 2017
350,00 euros
350,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Mas de Barberans
Esmuvi l'1de maig de 2017
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Masllorenç
Colla no ve d'un pam el 25 de febrer de
700,00 euros
700,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Maspujols
Cobla Principal Tarragona 1-5-2017
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Montblanc
The Soul Man Quartet el 25 de febrer de
800,00 euros
800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Móra d'Ebre
Cobla Mirantfont 1 de maig de 2017
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Nulles
Cobla ppal Tarragona 20 de gener de
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Emd de Picamoixons
Cor Audite el 17 de març de 2017
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Emd de Picamoixons
Grup loren el 18 de març de 2017
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Emd de Picamoixons
Mako perquè si el 24 de febrer de 2017
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Pira
Txaranga Bandsonats el 4 de març de
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2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Pira
Disco mobil sklat el 4 de març de 2017
360,00 euros
360,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Yolanda Sanz fenix el 18 de febrer de
1.900,00 euros
1.900,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Yolanda Sanz Fenix 5-5-2017
1.900,00 euros
1.694,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Orquestra pensylvania el 6 de maig de

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

2.964,50 euros
2.964,50 euros
Ajuntament de Prades
Enxancarra Percussio el 25 de febrer de
450,00 euros
450,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Prades
Tangara orquestra el 25 de febrer de
4.000,00 euros
4.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Prades
Teatre de maleta el 4 d'abril de 2017
120,00 euros
120,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Pratdip
Lirykas el 15 de gener de 2017
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Puigpelat
Dansaires del Penedès el 26 de març de
750,00 euros
750,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Puigpelat
ball de diables de Valls el 25 de març de
2.100,00 euros
2.100,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
de 2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Puigpelat
Cobla dansaires Penedès el 26 de març
850,00 euros
850,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Cobla Reus el 23 d'abril de 2017
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Dansaires del Penedès el 23 d'abril de
750,00 euros
750,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Orfeó reusenc el 6 de gener de 2017
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecanyes
Grup loren el 4 de març de 2017
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecols
Animació David el 15 de gener de 2017
2.950,00 euros
2.600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
de 2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecols
Núria Esquius Sánchez el 12 de febrer
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Riudoms
Cobla reus jove el 23 d'abril de 2017
1.000,00 euros
900,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rodonyà
Marta i Gregori el 13 de gener de 2017
1.000,00 euros
1.000,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rodonyà
DML Sound el 25 de febrer de 2017
1.800,00 euros
907,50 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Oliva
Festiband zombie el 4 de març de 2017
3.300,00 euros
3.300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Oliva
La porta de fusta el 10 de març de 2017
484,00 euros
484,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Sarral
Coral Santa Rosalia el 26 de març de
1.300,00 euros
1.300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
2017
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Sarral
Xaranga Tocabemolls el 16 d'abril de
1.210,00 euros
1.210,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldemolins
La Clavellinera l'11 de març de 2017
450,00 euros
450,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Kalakatà Batucada el 3 de març de 2017
250,00 euros
250,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Kalakata batucada el 4 de març de 2017
250,00 euros
250,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Brinca park e 23 d'abril de 2017
2.300,00 euros
2.300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Angar el 22 d'abril de 2017
750,00 euros
750,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Inflables Fatsini el 22 d'abril de 2017
850,00 euros
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Import concedit:

850,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaverd
Juga i apren el 23 d'abril de 2017
100,00 euros
100,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Juniors orquestra el 4 de març de 2017
5.000,00 euros
4.053,50 euros

Total: 130.840,47euros

Segon.- L'import d'aquesta resolució és de 130.840,47 resta per tant 193,37
euros que s'acumula a la següent resolució.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
Quart- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció
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 4.3.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE LA QUANTIA MÀXIMA DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE L'ECATÀLEG, ANY 2017.
FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 7 d’abril de 2017
es van aprovar diverses convocatòries dels procediments de concessió de
subvencions per l’any 2017, publicades al BOPT núm. 78 de 24 d’abril de
2017. En cadascuna de les convocatòries, gestionades per la unitat de
Cultura del servei d’Assistència al Ciutadà, tal i com es disposa a l’article 17
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, es contenia
la determinació de l’import del crèdit pressupostari disponible per atendre les
despeses derivades de la concessió de les subvencions, amb la previsió de la

20

possibilitat d’ampliar aquest import en funció de les sol·licituds rebudes i de la
disponibilitat pressupostària.
2.- La convocatòria de subvencions per actuacions de l'e-cataleg gestionada
per la unitat de Cultura es veu afectada per un gran nombre de peticions i és
voluntat de la Corporació atendre el màxim possible de sol·licituds. L’import
inicial que consta al pressupost de la Corporació en aquesta partida és de
1.000.000 euros.
3.- Per acord del Ple de la Diputació de 28 d’abril de 2017 es va aprovar un
suplement de crèdit a la partida 2010/334/46201 per subvencions de l’ecatàleg per import de 100.000 euros. Per tant la quantia màxima de la
convocatòria és de 1.100.000,00 euros.
4.- Per tot això i vist l’article 58.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, es proposa l’ampliació de crèdit d’aquesta convocatòria, amb l'import
disponible que es relaciona més amunt.
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 pressupostària, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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.- Aprovar la següent quantia total màxima disponible pel procediment
de concessió de subvencions que s’indica, que resulta de l’ampliació de
l’import aprovat per acord de la Junta de Govern de 7 d’abril de 2017 amb la
incorporació del suplement de crèdit aprovat per acord del Ple de 28 d’abril
de 2017.
Convocatòria
2010/334/46201 Programa d’ajuts per
actuacions de l'e-catàleg

Import inicial

1.000.000 €

Ampliació

Total

100.000 € 1.100.000 €

Segon.- La modificació d’aquesta convocatòria no comporta, en cap cas,
l’inici d’un nou període per a formular les sol·licituds de subvenció.
Tercer.- La distribució d'aquest import suplementari als municipis es farà
d'acord als criteris aprovats a les bases específiques i serà la següent:
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Habitants
Fins a 500
De 501 a 2.000
De 2.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 50.000
Més de 50.000

Import inicial
Suplement
Import total
7.871,00 €
787,10 €
8.658,10 €
7.714,00 €
771,40€
8.485,40 €
5.111,00 €
511,10 €
5.622,10 €
3.346,00 €
334,60 €
3.680,60 €
2.788,00 €
278,80 €
3.066,80 €
2.323,00 €
232,30 €
2.555,30 €

Els municipis que tinguin nuclis històrics agregats poden disposar a més dels
imports següents per a cadascun dels agregats:
Habitants
Fins a 500
De 501 a 2.000
De 2.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 50.000
Més de 50.000

Import inicial
Suplement
Import total
1.040,00 €
104,00 €
1.144,00 €
780,00 €
78,00 €
858,00 €
650,00 €
65,00 €
715,00 €
520,00 €
52,00 €
572,00 €
520,00 €
52,00 €
572,00 €
390,00 €
39,00 €
429,00 €

Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció general d’aquesta Diputació.
Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació de modificació de la
convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la
seva publicació en el Sistema Nacional de Publicacions de Subvencions.
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 4.4.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE LA QUANTIA MÀXIMA DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ESPORT
BASE I PER ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES, ANY 2017.
FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 7 d’abril de 2017
es va aprovar la convocatòria del procediment de concessió de subvencions
pel foment de l’esport base i per activitats esportives de caràcter singular i
extraordinari, publicada al BOPT núm. 78 de 24 d’abril de 2017. En
l'esmentada convocatòria, tal i com es disposa a l’article 17 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, es contenia la
determinació de l’import del crèdit pressupostari disponible per atendre les
despeses derivades de la concessió de les subvencions, amb la previsió de la
possibilitat d’ampliar aquest import en funció de les sol·licituds rebudes i de la
disponibilitat pressupostària.
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2.- Atès que es va aprovar un import màxim de 200.000 euros i vist que
aquest import era insuficient per atendre les sol·licituds rebudes, es va
sol·licitar una ampliació del crèdit en l'esmentada partida.
3.- Per acord del Ple de la Diputació de 28 d’abril de 2017 es va aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de la corporació
per a l’exercici 2017, en el qual es contenia, entre d’altres, el següent
suplement de crèdit en la partida que s’esmenta:
Partida pressupostària
2010/341/48000- subvencions esport base i activitats
esportives extraordinàries

Ampliació crèdit
100.000 €

4.- Per tot això i vist l’article 58.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, es proposa l’ampliació de crèdit d’aquesta convocatòria, amb l'import
disponible total de 300.000 euros, per increment de 100.000 euros a la
partida 2010/341/48000- subvencions esport base i activitats esportives
extraordinàries.
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 pressupostària, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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.- Aprovar una quantia total màxima de 300.000 euros
pel
procediment de concessió de subvencions per a foment de l’esport base i per
a activitats esportives extraordinàries, que resulta de l’import aprovat per
acord de la Junta de Govern de 7 d’abril de 2017 i l’ampliació de crèdit
número 2 aprovada pel Ple de 28 d’abril de 2017.
Convocatòria
2010/341/48000 subvencions esport
base i activitats esportives
extraordinàries

Import inicial

200.000 €

Ampliació

100.000 €

Total

300.000 €

Segon.- La modificació d’aquesta convocatòria no comporta, en cap cas,
l’inici d’un nou període per a formular les sol·licituds de subvenció.
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Tercer.- Comunicar
Diputació.

aquest acord a la Intervenció general d’aquesta

Quart.- Ordenar la remissió de la informació de modificació de la
convocatòria 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, 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 4.5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER LES ACTIVITATS I FUNCIONAMENT
DE L'ESCOLA D'ART I DISSENY (ESARDI) DE TITULARITAT MUNICIPAL,
ANY 2017.
FETS
1. L’Ajuntament d'Amposta en data 17 de maig de 2017, (RE 1-2017-0165421) ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, pel funcionament
i les activitats anuals de l’Escola d'Art i Disseny d'Amposta. Presenta una
memòria de totes les activitats anuals que es duen a terme i el pressupost de
l'Escola, amb un import de despeses de 397.000,00 euros.
2. L’Escola d'Art i Disseny d'Amposta, de titularitat municipal, té una
trajectòria de més de 30 anys. Actualment imparteix ensenyaments reglats de
disseny i de pintura, i és plataforma i catalitzador d'accés a la cultura visual i
artística per mitjà de taller monogràfics, conferències i col·laboracions amb
altres entitats del territori i dels Països Catalans, activitats destinades a
completar la formació del seu alumnat.
3. L’Ajuntament d’Amposta ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent.
Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació
de Tarragona.
4. 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.
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5. 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.
6. Que en el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017,
s’ha consignat la partida pressupostària 2010-324-46228 per a 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 pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic de l Sector Públic 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 l’Ajuntament d’Amposta una subvenció per a les
activitats i funcionament de l’Escola d’Art i Disseny per l’any 2017, en els
termes següents:
Beneficiari: Ajuntament d’Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Activitats i funcionament de l’Escola d’Art i Disseny
Pressupost Elegible: 397.000 euros
% concedit: 2,52%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/324/46228
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document , l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- Certificat del tresorer de l’entitat .detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document
acreditatiu del percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a
a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la LGS.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables. l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiar, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè. - Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i 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.
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PUNT 4.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN EL FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE
DIFUSIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, EN L’ÀMBIT
EDUCATIU I UNIVERSITARI PEL CURS 2016-2017.
FETS
1.- En data 28 d’octubre de 2016 es va signar el conveni marc de
col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les diputacions catalanes per
tal de dur a terme el projecte de difusió institucional destinats als estudiants
de cicle superior de primària, d’educació secundaria obligatòria (ESO), de
batxillerat i de cicles formatius, especialment pel que fa a les activitats de
simulacions parlamentàries.
2.- En el pacte quart de l’esmentat conveni s’estableix que la participació en
el finançament d’aquest projecte serà regulada específicament entre el
Parlament de Catalunya i la Diputació de Tarragona.
3.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017, s’ha
consignat l’aplicació pressupostària 2010-334-45000 Parlament de Catalunya
– Visites escolars. amb un import de 15.000 euros per tant una vegada
expressada la voluntat de col·laboració de la Diputació amb l’aprovació del
conveni marc es procedeix a regular la participació de la Corporació en el
finançament del projecte de difusió institucional del Parlament català.

FONAMENTS DE DRET
Serà d’aplicació supletòria, en tot allò no previst en el conveni, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les Bases Generals
de Subvencions de la Diputació i les Bases d’Execució del Pressupost vigents
i la normativa aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en matèria de procediment i el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de Subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la participació de la Diputació de Tarragona en el
finançament del projecte de difusió institucional del Parlament de Catalunya,
en l’àmbit educatiu i universitari pel curs 2016-2017.
Segon.- La Diputació de Tarragona participa en les despeses de l’esmentat
projecte amb la quantitat de 15.000 euros de la partida 2010-334-45000 del
pressupost vigent.
Aquesta quantitat serà lliurada al Parlament de Catalunya, atès que és la
institució que lidera, coordina i gestiona l’esmentat projecte, seguint les
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indicacions de la Comissió de seguiment que es troba regulada en el pacte 5
del conveni marc signat en data 28 d’octubre de 2016.
Tercer.- La Diputació de Tarragona abonarà al Parlament de Catalunya les
despeses del projecte prèvia presentació d’un informe final que reculli les
activitats realitzades i en el que consti una relació de les despeses
efectuades signat per l’interventor del Parlament, en el benentès que el
pagament d’aquestes despeses serà avançat pel Parlament.
L’import de participació fixat té el caràcter d’import màxim, per tant s’abonarà
la despesa executada fins a aquest import en relació a les activitats
realitzades pels estudiants de les comarques tarragonines.
En el cas que l’import, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions,
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import del
superàvit s’ha de deduir de l’import aprovat.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui
inferior a l’import aprovat, s’ha de reduir proporcionalment
D’acord amb el pacte 3.3. del conveni marc de col·laboració el Parlament
trametrà a la Diputació el material de difusió on consti la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament públic d’aquesta activitat.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 d’agost de
2017, sens perjudici que la presentació de l’informe final de les actuacions es
realitzi fins a tres mesos desprès, una vegada ha finalitzat l’activitat.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- L’import aprovat té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi la
documentació tramesa pel Parlament, si és de conformitat es gestiona el
pagament. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat
subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció
atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.
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Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.7.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA AL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, PER LES
DESPESES DE DESPLAÇAMENT D'ALUMNES DE DIVERSOS MUNICIPIS
DE LA COMARCA PER ASSISTIR A LA MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL QUE TÉ LLOC AL TEATRE LA LLANTERNA DE MÓRA, ANY
2017.
FETS
1. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en data 11 de maig de 2017, ha
tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per les despeses de
desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la comarca per assistir a la
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que té lloc al Teatre la Llanterna de Móra
d'Ebre durant els dies 9, 10, 11, 15 i 16 de maig de 2017.
2. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
3. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
altres administracions del territori per a possibilitar la realització d’activitats i
col·laborar en el manteniment i la continuïtat dels serveis que les diferents
administracions organitzen en el seu territori per a la ciutadania amb la
finalitat 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 té establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
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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 2017, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-334-46510 per a aquest beneficiari i
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 pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic 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 al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, una subvenció
per les despeses de desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la
comarca per assistir a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que té lloc al
Teatre la Llanterna de Móra en els termes següents:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Concepte: Despeses de desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la
comarca per assistir a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
Pressupost Elegible: 4.950 euros
% concedit: 100 %
Import concedit: 4.950 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/334/46510
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
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presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor .
- Si s’escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.8.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CAMERATA XXI PER A LES
ACTIVITATS FORMATIVES DE MÚSICA, ANY 2017.
FETS
1. La Fundació Camerata XXI, és una entitat sense ànim de lucre, legalment
constituïda, que té per objecte promoure el foment i promoció de la formació
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integral dels estudiants de música mitjançant el tractament de continguts
específics (cursos, stages, colònies...), el foment i promoció de la formació
permanent dels nous professionals de la música (organització de cursos,
beques, col·laboració amb activitats i programes de les Escoles de Música i
Conservatoris), la difusió cultural i social de la música (realització de concerts,
programes d’investigació, publicacions...), així com la realització d’audicions
musicals, en el conjunt de la demarcació de Tarragona i a l’abast dels joves
estudiants de música.
2. La Fundació Camerata XXI ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
3. La Diputació de Tarragona és un ens local al servei dels municipis i que en
el camp cultural, pretén, entre d’altres aspectes, donar suport a la creació,
potenciació, difusió cultural i educació de nous públics per a la cultura per tal
de contribuir a una major dinamització de les comarques tarragonines en
matèria cultural. És per això que té la voluntat de donar suport tant al projecte
pedagògic d’aquesta Fundació, com també a l’Orquestra Camerata XXI.
Iniciativa sorgida d’aquest projecte.
4. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té 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 2017, s’ha
consignat una aplicació pressupostària 2010-334-48904, amb un import de
3.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
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dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació privada Camerata XXI una subvenció per a
les activitats formatives de música, el 2017, en els termes següents:
Beneficiari : Fundació privada Camerata XXI
Municipi : Reus
Concepte: Activitats formatives de música, 2017.
Pressupost Elegible: 45.000 euros
% concedit: 6,67%
Import concedit: 3.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/334/48904
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els
18.000 euros en cas de subministraments de béns d’equips o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia
degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de
diferents proveïdors i justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en
la més avantatjosa econòmicament.
- Si s’escau certificat de l’interventor de l’entitat .detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
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acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
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-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.9.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A LA LIRA VENDRELLENCA PER A LES ACTIVITATS DE
L’ENTITAT, ANY 2017.
FETS
1.- L’entitat la Lira Vendrellenca del Vendrell, fundada l’any 1889, va néixer
com una entitat cultural, actualment aplega més de vint seccions de diferent
tipologia ja siguin culturals, esportives i recreatives i continua en creixent
expansió. Aplega al voltant de 3.000 socis amb unes instal·lacions de més
d’un miler de metres quadrats repartits en quatre plantes, i col·labora amb
altres entitats i societats de diferent naturalesa per a desenvolupar les seves
activitats.
2.- La Lira Vendrellenca té unes despeses anuals per un import de 45.000,00
euros per les activitats de les seccions i pel seu funcionament ordinari, per la
qual cosa demana el suport de la Diputació de Tarragona, ja que no compta
amb suficients recursos per fer front a aquestes despeses.
3.- La Lira Vendrellenca ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així

37

mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de
Tarragona.
4.- La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
altres administracions del territori, així com amb les entitats ciutadanes per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que les diferents administracions organitzen en el seu
territori per a la ciutadania amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i
difusió de la cultura a les comarques tarragonines
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té 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
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017, s’ha
consignat una aplicació pressupostària 2010-334-48903, amb un import de
15.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic 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 Lira Vendrellenca per a les activitats de
l’entitat, el 2017, en els termes següents:
Beneficiari: La Lira Vendrellenca
Municipi: El Vendrell
Concepte: Activitats de l’Entitat
Pressupost Elegible: 45.000 euros
% concedit: 33,33%
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Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/334/48903
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor .
- D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els
18.000 euros en cas de subministraments de béns d’equips o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia
degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de
diferents proveïdors i justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en
la més avantatjosa econòmicament.
- Si s’escau, certificat de l’interventor de l’entitat .detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
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- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

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

Quan la despesa real
justificativa sigui inferior
sol·licitar la subvenció i
concessió, l’import de
proporcionalment.

que es faci
al pressupost
que va servir
la subvenció

constar a la documentació
presentat en el moment de
de base per valorar la seva
concedida s’ha de reduir

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.10.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A LA REAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA
PURÍSSIMA SANG DE TARRAGONA, PER A LA REHABILITACIÓ DE LES
FAÇANES DE L’ESGLÉSIA I CASA ANNEXA DE LA SANG.
FETS
1. La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Tarragona té
en propietat l’església i la casa de la Sang a Tarragona, amb façanes a la
Plaça del Rei, el carrer Natzaret, el carrer de la Nao i el carrer Hermenegild.
2. En data 15 de maig de 2017 presenta una sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Tarragona (RE 1-2017-016180-1) per a la rehabilitació de les
façanes de l’edifici, degut a les fissures que presenta el revestiment de les
parets, amb riscs d’accidents pels vianants de la zona, així mateix els cal
donar compliment al Decret del Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Tarragona de data 10 de novembre de 2014 sobre el mal estat d’aquestes
façanes.
3. Aquesta obra ha de ser realitzada per una empresa especialitzada en
restauracions de patrimoni arquitectònic, ja que les façanes són esgrafiades i
s’ha de recompondre tots els treballs malmesos, per tant l’entitat va demanar
tres pressupostos a empreses d’aquesta especialitat, dels quals es va
seleccionar el més econòmic.
4. Els serveis tècnics de la Diputació referent a la documentació tramesa
informen favorablement sobre la intervenció a les façanes de l’església i al
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tipus de rehabilitació a realitzar redactat per l’arquitecte, ara bé respecte al
pressupost informen que no es pot valorar ja que en la majoria de les partides
són alçades i no figura ni amidaments, preus unitaris, ni preus descompostos.
5. La Congregació de la Puríssima Sang de Tarragona ha acreditat
documentalment que està al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és
deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
6. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
altres administracions del territori, així com amb les entitats ciutadanes per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que les diferents administracions organitzen en el seu
territori per a la ciutadania amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i
difusió de la cultura a les comarques tarragonines.
7. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té 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.
8. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017, s’ha
consignat una partida pressupostària, amb un import de 33.000 euros 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 pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Real i Venerable Congregació de la Puríssima Sang
de Tarragona, una subvenció per a la rehabilitació de les façanes de
l’església i casa annexa de la Sang en els termes següents:
Beneficiari: R.V. Congregació de la Puríssima Sang
Municipi: Tarragona
Concepte: Rehabilitació de les façanes de l’església i casa annexa de la
Puríssima Sang
Pressupost Elegible: 127. 618,70 euros
% concedit: 25,86%
Import concedit: 33.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/334/76220
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures o certificacions d’obra
corresponents a totes les despeses de l’actuació, ordenades i numerades
d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació classificada de
despeses o informe d’auditor.
- Si s’escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
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de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
- Còpia del certificat de contractació o bé 3 pressupostos, i s’haurà de
justificar l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més
avantatjosa, en compliment de l’art. 31 de la Llei de Subvencions respecte a
la contractació.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març del 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
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les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Autoritzar el canvi de denominació i de codificació de l’aplicació
pressupostària 201-334-76220 – SN Ajuntament de Tarragona i Arquebisbat.
Restauració edifici i Congregació, per tal que passi a ser la 2010-334-78019 –
SN Congregació de la Sang de Tarragona – Rehabilitació façanes església i
edifici annex, i donar-ne compte al Ple d’aquest canvi en la propera sessió
que se celebri.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
Vuitè.- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.11.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A IMATGE 9, SL COSSETÀNIA EDICIONS PER A L’EDICIÓ
DELS DOS PRIMERS VOLUMS DE L’ENCICLOPÈDIA CASTELLERA.
FETS
1. Imatge 9, SL / Cossetània Edicions en data 19 de maig de 2017 tramet una
sol·licitud de subvenció a la Diputació per l’edició dels dos primers volums de
l’Enciclopèdia castellera, prevista per l’octubre i el desembre de 2017
respectivament.
2. L’Enciclopèdia castellera és un projecte que té com a objectiu la
recopilació i actualització del món dels castells, amb la voluntat de recollir tota
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la informació sobre el fenomen casteller i esdevenir una obra de referència
amb la participació d’una vintena d’estudiosos i experts del món casteller. El
pressupost previst d’aquests dos volums és de 66.200 euros.
3. Aquest projecte editorial al ser d’interès de tot el territori català compta amb
l’aportació de les quatre diputacions catalanes, així com altres fonts de
finançament privat.
4. Imatge 9, SL / Cossetània Edicions ha acreditat documentalment que està
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
amb les entitats del territori i també, com és aquest cas, en les activitats que
tenen lloc al territori sempre i quan contribueixin a la difusió i a la promoció de
les nostres comarques.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té 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
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017, s’ha
consignat una aplicació pressupostària 2010-334-47921, amb un import de
10.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a Imatge 9, SL / Cossetània Edicions una subvenció per a
l’edició dels dos primers volums de l’Enciclopèdia castellera, en els termes
següents:
Beneficiari : Imatge 9, SL / Cossetània Edicions
Municipi : Valls
Concepte: Edició de dos volums de l’Enciclopèdia castellera .
Pressupost Elegible: 66.200 euros
% concedit: 15,10%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/334/47921
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor .
- D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els
18.000 euros en cas de subministraments de béns d’equips o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia
degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de
diferents proveïdors i justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en
la més avantatjosa econòmicament.
- Si s’escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.12.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ MINYONS ESCOLTES I GUIES DE
CATALUNYA, PER A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS
PARTICIPANTS DE LES COMARQUES TARRAGONINES A LA
JAMBORINADA, QUE TÉ LLOC A TÀRREGA, ANY 2017.
FETS
1. Els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és una associació sense ànim
de lucre que neix l’any 1977 amb la finalitat de formar ciutadans
compromesos i conscients, seguint els principis i el mètode escolta fundat per
Sir. Robert Baden Powell, el 1907.
2. Actualment més de 20.000 infants i joves de tot Catalunya formen part del
moviment escolta i guia, repartits en 205 agrupaments per les quatre
províncies catalanes. A les comarques tarragonines hi ha 1.526 d’aquests
infants i joves de cinc comarques, amb 17 agrupaments d’escoltes i guies.
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3. Enguany hi ha prevista la realització d’una trobada massiva a Tàrrega,
anomenada Jamborinada amb l’assistència de més de 13.000 participants:
infants, joves, caps i voluntaris. De les comarques tarragonines es preveu
una assistència al voltant de 1.000 persones entre escoltes i guies.
4. En data 24 de maig de 2017 presenta una sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Tarragona (RE 1-2017-017533-1) per a col·laborar en les
despeses de desplaçament dels infants i joves de les comarques de
Tarragona, per la qual cosa presenta un pressupost de 168.240,40 euros.
5. L’Associació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya ha acreditat
documentalment que està al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és
deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
6. L’Associació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya ha presentat,
també, la declaració responsable que acredita que compleix els requisits de
la normativa referent a la protecció jurídica del menor.
7. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
altres administracions del territori, així com amb les entitats ciutadanes per a
possibilitar la realització d’activitats per a la ciutadania amb la finalitat de
contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques
tarragonines.
8. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té 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.
9. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-334-48164 Minyons Escoltes per
Jamborinada, amb un import de 20.000 euros per aquest destinatari i
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
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic 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 l’Associació Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, una
subvenció per a les despeses de transport dels participants de les comarques
tarragonines a la Jamborinada, que té lloc a Tàrrega (comarca de l’Urgell).
Beneficiari: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Municipi: Sant Cugat del Vallés
Concepte: Transport dels participants de les comarques tarragonines a la
Jamborinada a Tàrrega (comarca de l’Urgell)
Pressupost Elegible: 168.240,40 euros
% concedit: 11,89%
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/334/48164
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si s’escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
- D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els
18.000,00 euros en cas de subministraments de béns d'equips o prestació de
serveis, cal aportar còpia degudament confrontada, de com a mínim tres
ofertes presentades de diferents proveïdors i justificació expressa en cas que
l'elecció no recaigui en la més avantatjosa.
- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de
desembre de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març del 2018.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
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El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.13.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA A LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU PER A LA XLIX
EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU, ANY 2017.
FETS
1.- La Universitat Catalana d’Estiu en data 24 de maig de 2017, (RE 1-2017017457-1) ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per a
l’organització de la XLIX Universitat Catalana d’Estiu. Presenta una memòria
de totes les activitats anuals que es duen a terme i un pressupost específic
de 16.700 euros.
2.- Que la Fundació Universitat Catalana d’Estiu té entre els seus objectius
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desenvolupar interdisciplinàriament, una programació de cursos i activitats
complementàries de les que habitualment fan les diferents universitats i,
també pretén ser una vegada més l’única manifestació cultural i educativa on
conflueixen estudiants i professors d’arreu dels Països Catalans.
3. La Universitat Catalana d’Estiu ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les
entitats del territori i amb altres iniciatives que tenen interès pels ciutadans de
la demarcació, per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en la
continuïtat dels serveis i contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té 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
6. Que en el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2017,
s’ha consignat la partida pressupostària 2010-326-48900, amb un import de
10.000 euros per a 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 pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic de l Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Universitat Catalana d’Estiu una subvenció per a la
XLIX edició de la Universitat Catalana d’estiu, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d’Estiu
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Municipi: Barcelona
Concepte: XLIX Universitat Catalana d’Estiu
Pressupost Elegible: 16.700 euros
% concedit: 59,88%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2017/2010/326/48900
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document , l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor .
- Si s’escau certificat del tresorer de l’entitat .detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis ,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiar, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

56

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i 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 4.14.- 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 2017.
Resolució núm. 1
FETS:
1.- Diversos ajuntaments i entitats han presentat sol·licitud demanant el
suport per a publicacions locals i comarcals d'acord amb la convocatòria i les
Bases publicades en el BOP núm. 64 de data 31 de març de 2017.
2.- S’han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració
continguts en el punt 7è de les Bases específiques.
3.- La cap 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.
4.- El crèdit assignat en cada resolució és de 13.333,33 euros i hi ha un total
de 6 resolucions. El crèdit no esgotat en un procediment s'acumularà en el
següent. Aquesta resolució és la primera.

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.
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3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir als ajuntaments i entitats que es relacionen una subvenció
per l'import que es fa constar en cada cas.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Associació Cultural Dosmesdos
El Perelló
Suport a la publicació: Els follets del romer
4.446,70 euros
15,00%
667,01 euros
Lliurament de 18 exemplars

Beneficiari:
Carles Ramírez Dolcet
Municipi:
Concepte:
1
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Associació Cultural Recull D'estudis Històrics
Reus
Suport a la publicació: Pere Ganxet:2 millor que
5.630,94 euros
15,00%
844,64 euros
Lliurament de 32 exemplars

Beneficiari:
Carles Ramírez Dolcet
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Associació Cultural Recull D'estudis Històrics
Reus
Suport a la publicació: El mausoleu de Prim
2.120,00 euros
15,00%
318,00 euros
Lliurament de 19 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Ajuntament de Sarral
Sarral
Suport a la publ.: Santa Maria de Sarral
8.882,64 euros
20,00%
1.776,53 euros
Lliurament de 37 exemplars

Beneficiari:
Municipi:

Silva Editorial
Tarragona
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Concepte:
menores
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Suport a la publ.:Desaparición forzada de
4.799,60 euros
10,00%
479,96 euros
Lliurament de 15 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publicació: Niet
7.269,60 euros
10,00%
726,96 euros
Lliurament de 10 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: Así te salvas
2.136,16 euros
10,00%
213,62 euros
Lliurament de 5 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: A la independència pel sexe
5.408,00 euros
10,00%
540,80 euros
Lliurament de 2 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: Relats d'amor
3.296,80 euros
10,00%
329,68 euros
Lliurament de 10 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: Burdelatura
5.269,68 euros
10,00%
526,97 euros
Lliurament de 2 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: Qui és ningú?
8.399,04 euros
10,00%
839,90 euros
Lliurament de 25 exemplars
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
suport a la publicación: Mi vida
2.949,44 euros
10,00%
294,94 euros
Lliurament de 2 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publicació: Cicutagrafías
2.369,12 euros
10,00%
236,91 euros
Lliurament de 2 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
l'Ebre
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: La dama de les Aigües de
4.539,60 euros
10,00%
453,96 euros
Lliurament de 12 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Tgna
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: Revolució i Guerra Civil a
8.879,52 euros
10,00%
887,95 euros
Lliurament de 29 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Silva Editorial
Tarragona
Suport a la publ.: El trist atzar del vertigen
2.959,84 euros
10,00%
295,98 euros
Lliurament de 2 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: Perifèries
1.664,58 euros
10,00%
166,46 euros
Lliurament de 6 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publ.: 50 excursions als seus rius
11.194,56 euros
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% concedit:
Import concedit:
Justificació:

10,00%
1.119,46 euros
Lliurament de 23 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
figueres
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publ.: Com les soques de les
3.859,77 euros
10,00%
385,98 euros
Lliurament de 10 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publicació: Negre estalzí
4.392,82 euros
10,00%
439,28 euros
Lliurament de 12 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publ.: Els tres tombs
2.951,81 euros
10,00%
295,18 euros
Lliurament de 25 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publ.: Sóc un mentider
3.024,93 euros
10,00%
302,49 euros
Lliurament de 10 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publ.: Màgia amb aliments
4.982,83 euros
10,00%
498,28 euros
Lliurament de 22 exemplars

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

IMATGE-9, SL
Valls
Suport a la publ.: No es poden donar llangostos
4.612,94 euros
10,00%
461,29 euros
Lliurament d’11 exemplars

Total: 13.102,23 euros
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Segon.- Els imports indicats més amunt seran abonats amb càrrec a la
partida 2017-2010-334-48906-01, projecte P2017. DIP55.0006, 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.- L’import de 231,10 euros, no esgotats en aquesta resolució,
s’acumularan a la següent.
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.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Setè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica 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 4.15.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIVERSES ENTITATS
PER A ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES, CONVOCATÒRIA 2016.
FETS
1. Diferents entitats no han presentat en el termini establert la justificació
econòmica de les subvencions concedides per la Junta de Govern
d’aquesta Diputació, d’acord amb la convocatòria d’activitats
extraordinàries, l’any 2016.
2. Segons consta en els respectius expedients, s’ha reclamat la
documentació justificativa de les subvencions concedides, que permeti
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comprovar l’acompliment de la finalitat que en determina la concessió,
amb l’advertiment que, si en el termini que estableix la llei no es presenta
la documentació es declararà, per resolució expressa, la pèrdua del dret
al cobrament i la baixa del crèdit corresponent.
3. Finalitzats els terminis legalment establerts, no s’ha rebut resposta per
part de les entitats que es detallen.
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 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:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions
concedides a les següents entitats, al no haver presentat en els terminis
establerts la documentació justificativa requerida, a càrrec de la partida 2010334-48908:
Beneficiari: Associació de Veïns de Jesús i Maria
Municipi: Deltebre
Concepte: Actes aniversari desembre 2016
Data de la concessió: 02-12-2016
Pressupost elegible: 1.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.400,00 euros
Percentatge concedit: 50,00%
Import concedit: 700,00 euros
Data del requeriment de la justificació: 18-04-2017
Data de l’avís de rebuda: 21-04-2017
Import a donar de baixa: 700,00 euros
Beneficiari: Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica (FPCAI)
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: Edició Guia del Patrimoni arquitectònic i cultural de Figuerola del Camp
Data de la concessió: 16-12-2016
Pressupost elegible: 4.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.500,00 euros
Percentatge concedit: 60,00%
Import concedit: 2.700,00 euros
Data del requeriment de la justificació: 18-04-2017
Data de l’avís de rebuda: 21-04-2017
Import a donar de baixa: 2.700,00 euros
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Beneficiari: Associació Ensemble O Vos Omnes
Municipi: Reus
Concepte: Projecte Vivunt Música
Data de la concessió: 18-11-2016
Pressupost elegible: 15.671,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.000,00 euros
Percentatge concedit: 50,00%
Import concedit: 6.000,00 euros
Data del requeriment de la justificació: 18-04-2017
Data de l’avís de rebuda: 21-04-2017
Import a donar de baixa: 6.000,00 euros
Beneficiari: Associació Cultural Grup de Diables Rigor Mortis
Municipi: Solivella
Concepte: La nit de Walpurguis 2016
Data de la concessió: 17-06-2016
- Pressupost elegible: 1.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.200,00 euros
Percentatge concedit: 70,00 %
Import concedit: 840,00 euros
Data del requeriment de la justificació: 18-04-2017
Data de l’avís de rebuda: 24-04-2017
Import a donar de baixa: 840,00 euros
Beneficiari: Reial Arxiconfraria erge de la Cinta (Bisbat)
Municipi: Tortosa
Concepte: Elaboració treballs llibre Verge de la Cinta i Any Jubilar 2016
Data de la concessió:02-12-2016
Pressupost elegible: 7.865,40 euros
Pressupost mínim a executar: 6.000,00 euros
Percentatge concedit: 100,00%
Import concedit: 6.000,00 euros
Data del requeriment de la justificació: 18-04-2017
Data de l’avís de rebuda: 21-04-2017
Import a donar de baixa: 6.000,00 euros
Import total per donar de baixa:

16.240,00 euros

Segon.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Tercer.- Notificar l’acord als interessats.
Quart.- Comunicar-lo a la Intervenció general per tal que doni de baixa el
crèdit corresponent, d’acord amb els terminis establerts.
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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 4.16.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL
COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE
CREIXELL PER A ACTIVITATS EXTRAORDINÀIRES, CONVOCATÒRIA
2016.
FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 22/07/2016 es va concedir una
subvenció a l’ajuntament de Creixell, pel concepte: 1r Critèrium Màgic de
Creixell”, d’acord amb la convocatòria activitats extraordinàries, a càrrec
de la partida 2016-334-46200-01.
2. Al no presentar el beneficiari la justificació econòmica dins del termini
establert, amb data 18-04-2017, RGS, 2-2017-006954-1, 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. I, això, amb l’advertiment
que, si en el termini que estableix la llei no es presenta la documentació,
es declararà, per resolució expressa, la pèrdua del dret de cobrament de
la subvenció i la baixa del crèdit corresponent.
3. Finalitzat el termini legalment establert, no s’ha rebut resposta per part del
beneficiari.

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 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.
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En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció concedida
al següent ajuntament, al no haver presentat en els terminis establerts la
documentació justificativa requerida:
Exercici
Beneficiari
Concepte
Data de l’acord de concessió
Pressupost elegible
Pressupost mínim a executar
Percentatge concedit
Import concedit
Partida
Data del requeriment de la justificació
Data de l’avís de rebuda
Import a donar de baixa

2016
Ajuntament de Creixell
1r Critèrium Màgic de Creixell
22/07/2016
12.510,00 euros
11.508,19 euros
76,25 euros
8.775,00 euros
2010-334-46200-01
18-04-2017
24-04-2017
8.775,00 euros

Segon.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.
Quart.- Comunicar-ho 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 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 4.17.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSES ENTITATS, PER ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES PER A ENTITATS, EXERCICI 2016.
FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, l’any 2016, va concedir
diverses subvencions, d’acord a la convocatòria per a projectes i activitats
culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a
la resta de convocatòries anual de la Diputació, amb càrrec a la partida 20162010-334-48908-01.

66

2.- Segons consta en els respectius expedients, s’ha reclamat la
documentació justificativa de les subvencions concedides, que permeti
comprovar l’acompliment de la finalitat que en determina la concessió, amb
l’advertiment que, si en el termini que estableix la llei no es presenta la
documentació es declararà, per resolució expressa, la pèrdua del dret al
cobrament i la baixa del crèdit corresponent.
3.- L’Associació Cultural Revista Cambrils de Cambrils, en data 08/05/2017
RE 1-2017-015227-1, i el senyor XXX, de Tarragona, en data 10/05/2017 RE
1-2017-015691-1, han presentat un escrit on comuniquen que renuncien a la
subvenció concedida l’any 2016, atès que el projecte per manca de temps no
el van poder executar dins l’any 2016.
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. Norma aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Lleig general de subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Acceptar les renúncies, corresponents a subvencions concedides
l’any 2016, dels següents beneficiaris:
- XXX, de Tarragona, per import de 2.604,00 euros, per al projecte Mapa de
Ciutats somiades.
- Associació Cultural Revista Cambrils, per import de 2.505,00 euros, per
l’edició 3r volum “Estampes Cambrilenques”.
Import total a donar de baixa: 5.109,00 euros
SEGON.- Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en
el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
TERCER.- Notificar-ho als interessats.
QUART.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació per tal que doni de
baixa el crèdit corresponent, d’acord amb els terminis establerts.
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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 4.18.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE VALLS DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PER A ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES, EXERCICI 2016.
FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de juliol de
2016, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Valls, per al Pessebre
vivent, 2016, per import de 5.995,68 euros, d'acord a la convocatòria per a
projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular,
extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació
de Tarragona, amb càrrec a la partida 2016/2010/334/48908-01.
2.- El termini per a justificar dita subvenció era, com a màxim, fins a 31 de
març de 2017.
3.- L’Ajuntament no va presentar la justificació en el termini establert i, per
aquest motiu, en data 18 d’abril de 2017 es va tramitar el requeriment
reclamant la documentació justificativa de la subvenció concedida.
L’ajuntament va signar l’avís de rebuda en data 21 d'abril de 2017.
4.- L’Ajuntament de Valls, va presentar un escrit en data 12/05/2017 RE 12017-016022-1, on comunica que renuncia a la subvenció concedida l’any
2016.
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. Norma aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que
no sigui contrari a la Lleig general de subvencions.
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Per tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la renúncia presentada per l’Ajuntament de Valls, a la
subvenció concedida l’any 2016 per import de 5.995,68 euros, per al
Pessebre Vivent 2016.
SEGON.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
TERCER.- Notificar-ho a l’interessat.
QUART.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació 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 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 4.19.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL VEREDICTE DEL JURAT
DE LA BIENNAL, ANY 2017
FETS
1.- El passat dia 24 de febrer es varen publicar en el BOP les bases de la
convocatòria de la Biennal d’Art 2017 que inclou el 40è premi Tapiró de
pintura i el 38è premi Julio Antonio d’escultura amb una dotació econòmica
de 6.000 euros per a cadascuna de les especialitats i la realització d’una
exposició, tenint en compte que el jurat, si així ho considera podrà concedir
un accèssit en cada especialitat dotat en 3.000 euros.
2.- D’acord amb l’apartat 8 de dita convocatòria el dia 29 de maig d’enguany
es reuní el jurat qualificador de les obres presentades que aspiraven als
premis esmentats, emetent el veredicte corresponent.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Ratificar el veredicte emès pel jurat qualificador de les obres
presentades a la Biennal d’Art 2017 en els termes següents:

A. XXXVIII Premi Julio Antonio d'escultura:
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Guanyador del XXXVIII Premi Julio Antonio d'escultura, dotat
amb 6000 euros, a l'obra “Fotaré el camp” de XXX
Accèssit del XXXVIII Premi Julio Antonio d'escultura, dotat
amb 3000 euros, a l'obra “L’hàbit no fa el monjo” de XXX
Menció Honorífica del XXXVIII Premi Julio Antonio d'escultura,
sense dotació econòmica, a les obres “Migració 2” de XXX i
“Fragment” de XXX.
B. XXL Premi Tapiró de pintura:
Guanyador del XL Premi Tapiró de pintura, dotat amb 6000
euros, a l'obra “Jardín Ceniza” de XXX.
Accèssit del XL Premi Tapiró de pintura, dotat amb 3000
euros, a l'obra “Projecte retornar/llar” de XXX.
Menció Honorífica del XL Premi Tapiró de pintura, sense
dotació econòmica, a l’obra “Pablo Serra” de XXX.

Segon.- Comunicar la resolució als guardonats, en el benentès que les obres
guanyadores d’ambdós premis (pintura i escultura) passaran a ser propietat
d’aquesta Diputació, quedant-ne aquesta com a propietària, inclosos els drets
d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, tal
com preveu l’apartat 10 de la convocatòria de bases publicades al BOP de 24
de febrer de 2017.
Tercer.- Lliurar als guardonats els imports dels premis i accèssits assenyalats
a l’apartat primer amb càrrec a la partida 2010–334–48111 del pressupost
ordinari vigent.
Quart.- Traslladar a la Unitat de Patrimoni d’aquesta Diputació l’expedient per
tal que procedeixi a fer els tràmits corresponents per a la formalització de la
documentació respecte de la propietat de les obres guanyadores a favor
d’aquesta Diputació 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.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE, PEL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS
DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE DIVERSOS TIPUS DE CÀNCER, PER AL
PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre és una institució privada sense ànim de lucre constituïda el juliol de
1993, que té com a objectiu general realitzar activitats que millorin el control i
la prevenció del càncer a la població.
2. La Lliga realitza activitats d'informació i educació a la població, així com
una tasca d'orientació i suport als malalts i a les seves famílies durant tot el
procés de la malaltia.
En l’àmbit de la prevenció, cal destacar l’especial dedicació que comporten
els programes de prevenció del càncer.
La Lliga dóna suport a estudis de recerca sobre el càncer, i en especial als
estudis sobre la incidència i la supervivència del càncer a les comarques de
Tarragona
3. La Diputació, en el marc de les seves competències en protecció i
promoció de la salut pública, coopera anualment amb la Lliga Contra el
Càncer de les Comarques de Tarragona en els programes que aquesta duu a
terme a les poblacions de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
L’objectiu primordial d’aquesta cooperació és donar suport econòmic a la
Lliga Contra el Càncer perquè aquesta pugui executar activitats de prevenció
i investigació del càncer, i la seva repercussió en la millora de la salut i la
qualitat de vida de la població.
4. La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent.
5. La subvenció de la Diputació de Tarragona té per finalitat participar en el
finançament d’activitats de prevenció i atenció de diversos tipus de càncer
que es concreten en el següent programa, el qual compta amb l’aprovació del
Departament de Salut – Serveis Territorials a Tarragona:
- Prevenció secundària i primària del càncer:
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·
·
·
·
·
·

càncer de mama.
càncer de còlon
càncer de coll uterí
càncers relacionats amb el tabac
càncer relacionats amb l’alimentació
altres tipus de càncer

- Suport i rehabilitació persones afectats de càncer:
· dones amb càncer de mama
· persones afectades d’altres càncers
6. La Diputació de Tarragona en el pressupost de 2017 va consignar la
quantitat de 30.000,00 € a l’aplicació pressupostària 1200/311/48904 per la
Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
El pressupost d’aquest programa que presenta la Lliga es preveu en 75.000
€, dels quals la Lliga assumeix el 60,00 % i la subvenció de la Diputació
comporta el finançament del 40,00 % restant.
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
3. general de subvencions
4. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre una subvenció, pel finançament d’activitats de prevenció i
atenció de diversos tipus de càncer, per al programa d’actuació de 2017,
segons el següent detall:
Beneficiari:
Tarragona i Terres de l'EbreMunicipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressupostària:

Lliga Contra el Càncer - comarques de
Tarragona
2017 - Conveni Lliga Contra el Càncer
75.000,00 euros
40,00%
30.000,00 euros
2017/1200/311/48904/01

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
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Segon.- Aquesta subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta
el contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat del secretari de l’entitat que inclogui la destinació final dels fons
aportats per la Diputació de Tarragona.
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. El balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els
18.000 euros en cas de subministraments de béns d’equips o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia
degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de
diferents proveïdors i justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en
la més avantatjosa econòmicament.
- Certificat del tresorer de l’entitat .detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document
acreditatiu del percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a
a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
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-

Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de
la participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra
propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de
Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2017, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any 2018.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la
subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.
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Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
“Base de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Setè.- Notificar-ho a la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona
i Terres de l’Ebre 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 6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA PER A LA
JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS
FORESTALS A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL MONTMELL.
CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 26 de febrer de 2016, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis
forestals, per l’exercici 2016 i publicada al BOPT, núm. 46 de data 8 de març
de 2016.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 15 de juliol de 2016, la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) una
subvenció per actuacions per al finançament d’actuacions de prevenció local
d’incendis forestals, per import 12.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017/1200/172/48000/02.
3.- En data 19 d’abril de 2017, (RE 1-2017-013814-1 de data 26/04/2017),
l’ADF del Montmell sol·licita una pròrroga per a l’execució de l’actuació de
prevenció local d’incendis forestals, ja que preveu que a 30 de juny de 2017
no podrà justificar.
FONAMENTS DE DRET
1.- La concessió de pròrroga es preveu a la base novena de la present línia
de subvenció, que estableix que es pot sol·licitar una ampliació del termini
fixat per la presentació de la justificació i a l’article 70 del RD 887/2006, de 21
de juliol. L’esmentat article determina que l’ampliació del termini per a la
justificació no excedirà de la meitat del termini concedit i sempre que no es
perjudiquin interessos de tercers. Per tot això es considera ajustat a les bases
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i a la normativa de subvencions esmentada la concessió d’una pròrroga fins
el 31 de desembre de 2017.
2.- Les condicions i procediment per a la concessió de l’ampliació són els
establerts a l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques.
En conseqüència, S’ACORDA:

Primer.- Concedir a l’ADF del Montmell una pròrroga fins el 31 de desembre
de 2017, per a la justificació de la subvenció de prevenció local d’incendis
forestals, concedida per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 2016,
amb un import de subvenció concedida de 12.000,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2017/1200/172/48000/02.
Segon.- Notificar aquest acord a l’ADF del Montmell i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
PUNT 7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE AL CASTELL D’ESCORNALBOU.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- El Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, situat al terme
municipal de Riudecanyes, està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN), en la categoria de monument històric, d'acord amb el que disposa la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Així mateix el Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou va ser declarat
monument històric artístic, núm. Registre: R-I-51-6701, pel Decret del 22
d’abril de 1949, amb data de publicació al BOE de 5 de maig de 1949.
Per Resolució CLT/1224/2015, de 25 de maig (DOGC núm. 6890,
d'11.6.2015), es va incoar expedient de delimitació de l'entorn de protecció
del Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, a Riudecanyes.
Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del
Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
2.- El 23 de febrer de 1983, es va crear el Patronat del Castell Monestir
d’Escornalbou, constituït per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Tarragona i tres dels ajuntaments de la Baronia
(Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou i l’Argentera), amb la finalitat de
coordinar les accions de les diferents administracions públiques, vetllar per la
seva conservació i promoure i canalitzar iniciatives a favor del monument,
entre d’altres. Aquest model de gestió ha estat vigent fins l’any 2013. A partir
d’aquesta data la Diputació i el Departament de Cultura han gestionat de
manera compartida els boscos i el monument.
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3.- Una de les missions de la Diputació de Tarragona es afavorir el
desenvolupament equilibrat i sostenible del territori, igualant-lo en
oportunitats, contribuint a la millora de la qualitat de vida i benestar de les
persones, especialment en els petits municipis. I així està recollit en el seu pla
estratègic 2015-2019.
4.- En data 14 març de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número. 7078 l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per la
qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria. En data 15 de
febrer del 2017 s’ha emès Proposta de resolució provisional on consta la
Diputació com a beneficiaria del projecte.

En data 31 de maig de 2017 s’ha publicat al DOGC núm.7381, la Resolució
GAH/1214/2017 de 26 de maig, amb la selecció de les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya
2014-2020 eixos prioritaris 4 i 6.
La Diputació de Tarragona ha estat seleccionada amb el projecte titulat
“Operació Baronia d’Escornalbou". L’operació neix amb la voluntat de
contribuir a aquest desenvolupament equilibrat i sostenible del territori.
Les obres i actuacions específiques que preveu l’Operació Baronia
d’Escornalbou són les següents:
•

Dotar al Castell d’Escornalbou i al seu entorn d’aigua potable i
sanejament.

•

Recuperació dels elements etnològics i patrimonials de l’entorn natural.

•

Restauració puntual d’elements del patrimoni arqueològic (font del
Sarraí, mur de contenció del Passeig del Frares)

•

Recuperació dels camins i senders que relliguin les set poblacions de la
baronia.

5.- En data 8 de setembre de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7.201 la RESOLUCIÓ CLT/2032/2016, de
29 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració
de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 28 de juliol de 2016, de
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles
de notable valor cultural durant els anys 2016 i 2017.
En data 28 de setembre de 2016 Diputació de Tarragona, va sol·licitar una
subvenció amb número d’expedient CLT004/16/00226 d’acord amb les
condicions establertes en les Bases esmentades anteriorment.
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L'objecte del qual era l’Abastament d’aigua potable al Castell Monestir i
l’Ordenació de l’entorn natural i patrimonial del mateix .
En data 7 de desembre de 2016 la Diputació de Tarragona va acceptar la
proposta provisional de concessió de la subvenció.
6.- L’execució de les obres corresponents a les actuacions d’Abastament
d’aigua potable al Castell Monestir es localitzen en sòl no urbanitzable als
termes municipals de Riudecanyes, Argentera i Vilanova d’Escornalbou.
7.- És necessari que Diputació de Tarragona, com a promotora de les obres i
copropietària del Castell d’Escornalbou, prèviament a l’execució de les obres
hagi instat les figures de planejament derivat i autoritzacions de caràcter
urbanístic, així com les autoritzacions medi ambientals i sectorials previstes
per la legislació.
En data 23 de desembre de 2016, es va presentar als Serveis Territorials de
Tarragona, el Pla Especial autònom d’Infraestructures d’abastament
d’aigua potable i de depuració d’aigües residuals al Castell Monestir
d’Escornalbou. El Pla Especial s’ha aprovat inicialment el 7 de març de 2017
i ha estat objecte d’aprovació provisional per la Comissió de Urbanisme del
Camp de Tarragona de data 4 de maig de 2017.
8.- Per procedir a l’execució de les obres és procedent la redacció i
presentació del projecte executiu d’Abastament d’aigua potable al CastellMonestir d’Escornalbou.
La finalitat del mateix és la determinació de la solució tècnic - econòmica més
adient per a realitzar l’abastament d’aigua potable al Castell Monestir
d’Escornalbou i al nou punt d’aigua per incendis forestals.
Les actuacions es defineixen en el següent document tècnic:
-

Projecte d’Abastament d’aigua potable Castell Monestir Escornalbou (Expedient:
8004330008-2016-0011996.)

La seva redacció recull les previsions i documents necessaris previstos a la
normativa urbanística, ambiental i sectorial conté els següents documents:
I.- Memòria i plec de condicions.
II.- Plànols.
III. Pressupost.
IV.- Estudi bàsic de seguretat i salut.

9.- La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori del SAM,
és el servei responsable de desenvolupar aquest programa en l'àmbit tècnic.
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FONAMENTS DE DRET
1.- Marc legal del conjunt del Castell d’Escornalbou
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. DOGC de 11-10-93
Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaració dels béns d'interès cultural
i l'inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. DOGC de 20-12-91.
Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre la composició i el funcionament del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Català DOGC de 11-05-94.
Per Resolució MAH/2419/2006 de juliol es declara d’utilitat pública la forest
anomenada Boscos del Castell d’Escornalbou.
El Decret 127/1983, de 28 de març, crea el Patronat del Castell d’Escornalbou.
Per Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, a la disposició derogatòria deroga el Decret
127/1983, de 28 de març, de creació del Patronat del Castell d’Escornalbou.

Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del
Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, a Riudecanyes.
2.- Normativa urbanística
a.- Competència urbanística de les diferents Administracions Públiques
locals.
Les actuacions estan previstes realitzar-les es localitzen en sòl no
urbanitzable i transcorren pels termes municipals de 3 municipis :
Riudecanyes, l’Argentera i Vilanova d’Escornalbou.
És competent per tramitar i aprovar de manera inicial i provisional el Pla
Especial Urbanístic la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) 85.3b) del
TRLUC.
La aprovació definitiva és competència del conseller/a competent en matèria
d’urbanisme.
b.- Tràmits urbanístics necessaris per al desenvolupament dels
projectes.
Les actuacions es produeixen en sòl no urbanitzable i es tracta d'actuacions
específiques per a destinar-lo a equipaments d'interès públic que s'hagin
d'emplaçar en el medi rural com les instal·lacions i obres necessàries per a
serveis tècnics de d’abastament, subministrament d’aigua i sanejament.
Article 32 TRLUC i article 47.4d) , 48 del TRLUC) i article 46 del Decret
64/2014 de 13 de maig, per qual s’aprova el Reglament de Protecció de la
legalitat Urbanística (en endavant RPLUC).
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L'autorització de les obres de l’Operació Baronia d’Escornalbou estaran
subjectes prèviament a la tramitació d’un pla especial autònom
d’infrastructures recollit a l’article 68 i 69 del TRLUC i article 92 i ss del
Reglament de la Llei d’Urbanisme Decret 305/2006, de 18 de juliol .
Els Plans Especials autònoms es tramiten i s’aproven d’acord amb allò
disposat als articles 78.2 i 85.3,5,7 i 8 del TRLUC.
c. Tramitació de les oportunes llicències urbanístiques per l’execució
material de les obres.
D’acord amb les previsions de l’article 48.8 i 187. 2a) i 188 del TRLUC així
com l’article 46, 56 i ss del RPLUC.
3.- Règim de procediment ambiental en relació al Projecte d’Abastament
d’aigua potable Castell Escornalbou.
El Pla Especial ha estat avaluat ambientalment i s’ha emes l’Informe
ambiental estratègic en el sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi
ambient.
Per tant, una vegada aprovat el Pla Especial Autònom d’Infrastructures, el
projecte d’abastament d’aigua potable al Castell Monestir d’Escornalbou
redactat al març de 2016 ha de complir els requeriments ambientals
establerts en la Normativa del Pla Especial, que fa referència alhora al
Document Ambiental Estratègic redactat el desembre de 2016 i als
requeriments ambientals recollits en la normativa derivats dels informes
sectorials del procés de tramitació del Pla Especial.
El marc normatiu és el següent:
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny
de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes
al medi ambient, transposada per l’Estat Espanyol amb la Ley 9/2006.
•
Ley 21/2013, estatal, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
•
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
•
Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
•
Decret 64/2014 de 13 de maig, per qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat Urbanística
•

4.- Règim d'autoritzacions del Departament de Cultura
Pel que fa als immobles inclosos dins els entorns de protecció dels béns
culturals d'interès nacional, el règim d'autoritzacions està regulat pels articles
33 i 34 de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i la normativa que la
desenvolupa.
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5. Règim d'autoritzacions del Departament d’Agricultura
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
La La Llei 43/2003 de 21 de novembre de montes.
La llei 3/1995 , de 23 de març de vies pecuàries.
Decret 485/1962, de 22 de febrer, que aprova el Reglament de forests.
6.- Règim d'autoritzacions del ACA
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico

7.- L’òrgan competent per acordar l’aprovació i la presentació del Projecte
d’Abastament d’aigua potable Castell Monestir Escornalbou és la Junta de
Govern de la Diputació de conformitat amb l’article 34. i 35 de la Llei de
Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Les actuacions d’impulsió del Projecte es realitzen per tal de possibilitar
l’execució del previst a la sol·licitud de subvenció amb número d’expedient
CLT004/16/00226 i al projecte titulat “Operació Baronia d’Escornalbou",
presentat a la convocatòria del Programa Operatiu del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.
Així mateix s’emmarca dins de la competència d’assistència i cooperació als
municipis, de l’article 36.1 lletra b) de la Llei de Bases Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
En conseqüència, S’ACORDA:

Primer.- Aprovar el Projecte d’Abastament d’aigua potable al Castell Monestir
d’Escornalbou.
Segon.- Realitzar el tràmits necessaris per a la presentació del Projecte
d’Abastament d’aigua potable Castell Monestir Escornalbou i sol·licitar :
a. llicència d’obres corresponent, de Diputació de Tarragona com a promotor
i copropietari davant de l’Ajuntament de Riudecanyes, Vilanova
d’Escornalbou i l’Argentera.
b. l'autorització per la realització de les obres davant de la Comissió
Territorial de Cultura de Tarragona, mitjançant l’Ajuntament de
Riudecanyes.
c. autorització de les obres incloses davant del Departament d’Agricultura en
relació a l’ocupació de la via pecuària “Via Colada”.
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d. autorització de les obres davant del Departament d’Agricultura en relació a
l’obertura d’un camí per accedir a la Bassa i l’adequació de l’accés dels
camions als hidrants.
e. autorització de les obres incloses en el projecte davant l’Agència Catalana
de l’Aigua .

Tercer.- Notificar-ho als Ajuntament de Riudecanyes, de Vilanova
d’Escornalbou i de l’Argentera i comunicar-ho a l’Oficina de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 8.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT I
LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 20132016, ANUALITAT 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En la data 29 de maig del 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va

acordar la concessió de l'anualitat 2015, del PAM 2013-2016.
2. L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha aportat la certificació d’obra 1a,

2a i última de la subvenció concedida per l’actuació “urbanització pl.
Sindicat”.
3. 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.
4. S'ha comprovat que l'import total de l'actuació executada és menor al

presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76212-02

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 regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
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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 12 i 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel
qual s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016
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 de Bellmunt del
Priorat que s'indica l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques
reguladores de subvencions del PAM 2013-2016.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi:
Bellmunt del Priorat
Concepte subvenció:
C/ 1a i 2f - A.1.a Urbanització i
pavimentació plaça Sindicat
Data Acord concessió:
29-05-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
83.495,08 euros
Import concedit:
66.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 79,05%
Despesa justificada:
54.707,73 euros
Import a pagar amb reducció:
51.972,34 euros
Import no justificat a donar de baixa:
14.027,66 euros
Número d'operació anterior:
2015023485

Total: 51.972,34 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l'import lliurat.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció 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 al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
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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 9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL REINTEGRAMENT PARCIAL
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I PAGADA A L'AJUNTAMENT DE
BENIFALLET PER A LA “REHABILITACIÓ SAFAREIG MUNICIPAL”,
CONVOCATÒRIA PAM 2008/2011.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 10 de febrer de 2017, la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona va emetre informe provisional de control financer corresponent a
una subvenció del PAM 2008/2011 per a l’actuació “Rehabilitació safareig
municipal” concedida i pagada a l’Ajuntament de Benifallet, concedida l’any
2011, per import de 7.267,01 euros.
2. En data 13 de febrer de 2017, la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona va traslladar l'informe esmentat a la unitat gestora per tal d’iniciar
procediment de reintegrament en el termini d'un mes, en compliment del
mandat establert en l'article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
3. La Intervenció General del treball de verificació, en el seu informe, conclou
el següent:
a) Els ingressos de l’activitat han superat en 3.857,05 euros els seus
costos, per tant, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei
38/2003 general de subvencions i amb el que estableix l’article 37.3 de
la mateixa llei, s’ha de procedir al reintegrament de l’excés obtingut
sobre el cost de l’activitat subvencionada.
b) La base 6.2 de concessió de subvenció de les subvencions del PAM
2008-2011, exigeix que hi hagi un finançament propi de 5% per part de
l’ajuntament per cobrir l’activitat subvencionada, hi hauria d’haver un
finançament de 602,15 euros propis de l’Ajuntament de Benifallet que
no s’ha efectuat.
4. D'acord amb aquest informe, la Intervenció General de la Diputació
proposa el reintegrament parcial de la subvenció concedida i pagada per un
import total de 4.459,20 euros.
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5. Es produeixen els incompliments següents que constitueixen causa de
reintegrament dels articles 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions :
Article 37.1.f): “l’incompliment de les obligacions imposades per
l’Administració als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per
aquestes, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o
es refereixin a la manera en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar
l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció”.
Article 37.3: “ en el cas que preveu l’apartat 3 de l’article 19 d’aquesta Llei ha
de procedir al reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat
subvencionada, així com l’exigència de l’interès de demora corresponent.”
6. En data 10 de març 2017, la Junta de Govern de la Diputació va acordar
iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida i
pagada a l'Ajuntament de Benifallet del PAM 2008/20011, concedida l’any
2011, per un import de 4.459,20 €, més els interessos de demora
corresponents des del moment del pagament de la subvenció fins a la data
que s'acordi la procedència del reintegrament.
7. L'Ajuntament de Benifallet no ha presentat al·legacions dins de termini.
8. D'acord amb l'informe d'Intervenció de data 12 de maig de 2017, a
l'Ajuntament de Benifallet li correspon reintegrar l'import total de 5.562,17 €,
(4.459,20 € de principal més 1.102, 97 € d'interessos de demora).

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
3. Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
4. Bases d’execució del pla d’acció municipal (PAM) per al quadrienni
2008/2011.
5. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
6. Bases d’execució de la Diputació de Tarragona.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar l'obligació de reintegrar part de la subvenció concedida i
pagada a l'Ajuntament de Benifallet del PAM 2008/2011.
Segon. L'import a reintegrar per l'Ajuntament de Benifallet és de 4.459,20 €
de principal més 1.102,97 € d'interessos de demora que sumen un total de
5.562,17 €.
Aquesta quantitat 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.
Si transcorregut el termini fixat, no s'ha produït el reintegrament per part de
l'Ajuntament de Benifallet, s'iniciarà el cobrament en via executiva, per
compensació o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.
Forma de pagament: Personalment en la Tresoreria de la Diputació, per
transferència bancària al compte: ES58 0182-5634-1102-0151-6379 de
BBVA, per correu, enviant xec conformat a nom de Diputació Tarragona i una
fotocòpia de la notificació de liquidació o qualsevol altre mitjà que accepti la
Tresoreria de la Diputació.
Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Benifallet.
Quart. Comunicar aquest acord 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 d’un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació, davant el president de la Diputació .

PUNT 10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL REINTEGRAMENT PARCIAL
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I PAGADA A L'AJUNTAMENT DE
CAMBRILS PER A LA “MILLORA I AMPLIACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES
DE LA POLICIA LOCAL DE CAMBRILS”, CONVOCATÒRIA PAM 2013/2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 22 de febrer de 2017, la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona va emetre informe provisional de control financer corresponent a
una subvenció del PAM 2013/2016 per a l’actuació “ Millora i ampliació de les
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dependències de la policia local” concedida i pagada a l’Ajuntament de
Cambrils, concedida l’any 2013, per import de 214.028.92 euros.
2. En data 23 de febrer de 2017, la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona va traslladar l'informe esmentat a la unitat gestora per tal d’iniciar
procediment de reintegrament en el termini d'un mes, en compliment del
mandat establert en l'article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
3. Del treball de verificació de control financer que s'ha realitzat, la Intervenció
General ha detectat una incidència en l’expedient de contractació de les
obres subvencionades.
El procediment d’adjudicació de les obres s’ha tramitat de manera
incorrecta per haver-se obviat el tràmit essencial de la negociació.
4. D’acord amb l’informe d’Intervenció, correspon aplicar una graduació per
aquest incompliment corresponent al 5% sobre l’import que correspondria de
subvenció, que és el 95% de l’import net de la despesa acceptada, és a dir, el
5% de 170.455,79 €, segons amb el que disposa la base 68 d’execució del
pressupost de la Diputació.
5. La Intervenció General de la Diputació proposa el reintegrament parcial de
la subvenció PAM 2013-2016 concedida i pagada per import de 8.522,78
euros.
6. La base 11.4 reguladora del PAM 2013-2016, estableix que “la contractació
de les actuacions s’han de realitzar per part de l’ens beneficiari amb estricte
compliment del que estableix la legislació en matèria de contractació pública,
compliment del qual es fa responsable.
7. Es produeix un incompliment del que disposa la legislació de contractació i
per tant es produeix l’incompliment previst a l’article 37.1.i) de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions :
1. També és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i
l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència
del reintegrament en els casos següents:
...
i) En els altres casos previstos en la normativa reguladora de la
subvenció.
8. Es proposa el reintegrament de conformitat amb l’art 37.1 i) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la base 11.4
reguladora del PAM 2013-2016 i la base 68 d’execució del pressupost de la
Diputació.
9. En data 17 de març 2017, la Junta de Govern de la Diputació va acordar
iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida i
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pagada a l’Ajuntament de Cambrils del PAM 2013/2016, concedida l’any
2013, per un import de 8.522,78 €, més els interessos de demora
corresponents des del moment del pagament de la subvenció fins a la data
que s’acordi la procedència del reintegrament.
10. L’Ajuntament de Cambrils no ha presentat al·legacions dins de termini.
11. D’acord amb l’informe d’Intervenció de data 12 de maig de 2017, a
l’Ajuntament de Cambrils li correspon reintegrar l’import total de 9.154,99 €,
(8.522,78 € de principal més 632,21 € d’interessos de demora).

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
3. Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
5. Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal 2013-2016.
6. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
7. Bases d’execució de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar l'obligació de reintegrar part de la subvenció concedida i
pagada a l'Ajuntament de Cambrils del PAM 2013/2016.
Segon. L'import a reintegrar per l'Ajuntament de Cambrils és de 8.522,78
euros de principal més 632,21 euros d'interessos de demora que sumen un
total de 9154,99 euros.
Aquesta quantitat 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.
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Si transcorregut el termini fixat, no s'ha produït el reintegrament per part de
l'Ajuntament de Cambrils, s'iniciarà el cobrament en via executiva, per
compensació o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.
Forma de pagament: Personalment en la Tresoreria de la Diputació, per
transferència bancària al compte: ES58 0182-5634-1102-0151-6379 de
BBVA, per correu, enviant xec conformat a nom de Diputació Tarragona i una
fotocòpia de la notificació de liquidació o qualsevol altre mitjà que accepti la
Tresoreria de la Diputació.
Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Cambrils.
Quart. Comunicar aquest acord 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 d’un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació, davant el president de la Diputació .

RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Polítiques Actives d’Ocupació
PUNT 11.- PROPOSTA
D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE LES COMARQUES DE
L’EBRE PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PLA D’ACTUACIÓ 2017
PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL.
Exposició de fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2011
es va aprovar la modificació de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona (BOPT núm. 49, de 28-02-2012).
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. No obstant això, tal i com la pròpia
normativa reguladora de les subvencions públiques preveu, els convenis no
són l’únic instrument vàlid.
En l’orgànic de la Unitat de Polítiques Actives d’Ocupació del pressupost per
a l’exercici 2017 hi ha una assignació nominativa de subvenció a favor de
l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre per a regular la
concessió d’una subvenció per a l’activitat Pla d’actuació 2017 per al foment
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de l’activitat empresarial per import de 6.000,00 € (aplicació pressupostària
2017 8040 241 48959).
L'Associació d´Empresaris de les Comarques de l'Ebre (AECE) ha acreditat
documentalment, que està legalment constituïda i inscrita en el corresponent
registre públic i no es deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona,
i que per tant compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de Subvencions i les Bases Generals de Subvencions de
la Diputació, per a ser beneficiaria d’una subvenció pública.
Per altra banda, l’entitat ha declarat de manera expressa i responsable que
es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social.
L’AECE és una associació que promou mesures necessàries per al foment de
l’activitat empresarial amb la voluntat de recolzar el teixit empresarial de les
Terres de l’Ebre com a element de desenvolupament econòmic del territori.
L’objectiu general de l’entitat és el foment de l’activitat empresarial a les
quatre comarques que formen les terres de l’Ebre que son Baix Ebre,
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Aquest objectiu principal s’assoleix amb
la realització de l’activitat Pla d'actuació 2017 per al foment de l'activitat
empresarial durant l’exercici 2017 amb el desenvolupament de les següents
accions a la demarcació de Tarragona:
1) Manteniment dels serveis als associats:
- Tramitació, control de consultes, seguiment de la gestió realitzada i
verificació de la resposta
- Documentació, realitzar la fitxa de consulta
- Continguts butlletí
- Assessorament directe (seguiment de l’extern)
2) Accions de participació en la vida ciutadana, que es durà a terme a través
de:
- Celebració de jornades i conferències
- Difusió d’actes
3) Foment de la cultura empresarial mitjançant les eines:
- Publicació de tres butlletins informatius
- Actualització de la pàgina web
4) Formació als associats a través de:
- Jornades, seminaris i conferències. Aquest any es treballarà molt
perquè les puguem fer itinerants i així arribar millor a tots els
associats del territori.
5) Captació de nous associats
- Accions dirigides als associats actuals i potencials
- La figura del comercial, es dedicarà exclusivament a fer nous
associats i fidelitzar els que tenim.
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Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2017
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
matèria de procediment, i el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1. Concedir una subvenció a:
Entitat

Activitat

Pressupost
total

Pressupost
elegible

%

Subvenció

Partida

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

Pla d’actuació 2017
per al foment de
l’activitat empresarial

41.478,04 €

41.478,04 €

14,46

6.000,00 €

2017 8040
241 48959

2. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
3. L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de
l’actuació resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho
manifesta el beneficiari o així ho considera l’òrgan competent en
examinar la documentació justificativa, s’abonarà parcialment la
subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord. Així doncs, quan la despesa real
que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va
servir de base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció
concedida s’ha de reduir proporcionalment.
4. L’Associació d’ Empresaris de les comarques de l’Ebre ha de justificar
la subvenció mitjançant la presentació de la següent documentació
d’acord amb els models normalitzats:
a) Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, acompanyat d’una
relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del
document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
b) Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a les
despeses de l’actuació, d’acord amb la relació classificada de
despeses anterior.
c) Memòria final de les activitats.
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d) Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual,
estudis, anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà
constar de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona
amb la inclusió del logotip corresponent.
f) Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat, per tal
d’acreditar que no es supera el cost total de l’actuació.
5. El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de
desembre de 2017.
6. El termini màxim de presentació de la documentació de justificació és
com a màxim fins a tres mesos des de la data de finalització de
l’activitat subvencionada.
La Intervenció pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també,
d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
7. L’Associació d’ Empresaris de les comarques de l’Ebre està obligada
al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es
sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
8. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base
de Datos Nacional de subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
9. Comunicar l’acord a Intervenció i al Gabinet de Presidència i
Planificació perquè en tinguin coneixement.
10. Notificar l’acord a l’Associació d’ Empresaris de les comarques de
l’Ebre (AECE).

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.
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PUNT 12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA I
PAGAMENT AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL
PROJECTE “XARXA VIVERS D’EMPRESES DEL CAMP DE TARRAGONA I
DE LES TERRES DE L’EBRE DE L’ANY 2016”
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 23 de
desembre de 2016 es va aprovar concedir una subvenció per a la
implementació del projecte Xarxa vivers d’empreses del Camp de Tarragona i
de les Terres de l’Ebre a l’entitat: Ajuntament de Tarragona.
Un cop rebuda la documentació justificativa presentada per l’entitat
beneficiària que es detalla a continuació per justificar el conveni de concessió
directa de subvencions, s’ha comprovat que no és deutora de la Diputació de
Tarragona i que compleix els requisits:

Beneficiari

Ajuntament de Tarragona

Municipi

Tarragona

Concepte

Implementació projecte Xarxa Vivers del
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Data de concessió

23/12/2016

Aplicació pressupostària

2016/8040/241/46200

Pressupost elegible

4.301,18€

Percentatge sobre pressupost elegible

69,74%

Import concedit

3.000,00€

Despesa justificada

4.170,32€

Import a pagar amb reducció

2.908,38€

Import a donar de Baixa

91,62€

Donat que l’entitat beneficiària no disposa de suficients despeses elegibles
per incorporar en aquest projecte, es tramita el pagament de la subvenció
amb la reducció proporcional corresponent.
El 31 de març de 2017 l’Ajuntament de Tarragona va declarar que es trobava
al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social,
imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del
Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol.

FONAMENTS JURÍDICS:
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Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació per al 2016.
Bases generals de subvencions de la Diputació.
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.

Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1. Aprovar la documentació justificativa presentada atès que hi ha crèdit
suficient a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de la
Diputació de Tarragona, per un import total de 2.908,38 €
2. Ordenar a Tresoreria el pagament amb reducció al beneficiari de
l’import amb el detall següent:

Beneficiari

Ajuntament de Tarragona

Municipi

Tarragona

Concepte

Implementació projecte Xarxa Vivers del
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Data de concessió

23/12/2016

Aplicació pressupostària

2016/8040/241/46200

Pressupost elegible

4.301,18€

Percentatge sobre pressupost elegible

69,74%

Import concedit

3.000,00€

Despesa justificada

4.170,32€

Import a pagar amb reducció

2.908,38€

Import a donar de Baixa

91,62€

3. Donar de baixa l’import de 91,62 €
4. Notificar-ho a l'entitat beneficiària.
5. Comunicar-ho 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.
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-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del president
de la Diputació de Tarragona.

CONEIXEMENT I QUALITAT

PUNT 13.- ASSUMPTES DICTAMINATS
INFORMATIVA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

PER

LA

COMISSIÓ

PUNT 13.1.- APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL
CONSORCI LOCALRET PER A L’EXERCICI 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 11 d’octubre de 2004, la Diputació de Tarragona va signar el
conveni de col·laboració amb el Consorci LOCALRET pel desenvolupament
de les xarxes de telecomunicacions i noves tecnologies.
2. La finalitat del Consorci LOCALRET és promoure i supervisar el
desenvolupament de les noves xarxes de telecomunicacions, actuar com a
interlocutor dels ajuntaments davant els operadors i impulsat la utilització de
les noves tecnologies per part dels municipis i les autoritats locals, tot
contribuint al progrés i a l’equilibri territorial del nostre país.
3. La clàusula sisena d’aquest conveni estableix que la seva vigència és
anual, amb pròrroga expressa per a cada exercici, aprovant cada any
l’aportació econòmica que es determini.
4. Segons l’establert en la clàusula quarta del conveni signat, el Consorci
comunicarà anualment a la Diputació de Tarragona l’actualització de
l’aportació econòmica.
5. En l’escrit de 22 de març de 2017 (Registre d’entrada 1-2017-009459-1) el
Consorci LOCALRET presenta la proposta de quota per a l’any 2017 per un
import de 62.00,00 €.
6. D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:
Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública o
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculades o dependents hauran
d’adaptar-se al que preveu la llei en el termini de tres anys a comptar des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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No obstant, aquesta adaptació serà automàtica pel que fa al termini de
vigència del conveni, per aplicació directa de les regles previstes en l’article
49.h), 1º pels conveni que no tinguin determinat un termini de vigència o
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per tems indefinit en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei. En aquests casos el termini de
vigència del conveni serà de quatre anys a comptar des de l’entrada en vigor
de la present Llei.
7. Per tant, d’acord amb la normativa abans esmentada es considera que el
Conveni amb el Consorci Localret té una vigència de quatre anys a comptar
des de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Public, es a dir el 2 d’octubre de 2016.
8. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per l’exercici 2017 consta
l’aplicació pressupostària nominativa 9000/922/46700 Conveni Consorci
Localret amb consignació suficient per atendre aquesta despesa.
9. El director de l’Àrea de Coneixement i Qualitat ha emès informe favorable
sobre la necessitat i conveniència de continuar aquesta col·laboració per a
l’any 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
2. Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
3. Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
4. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
5. Article 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
6. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consorci
LOCALRET signat l’11 d’octubre de 2004.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació econòmica de l’any 2017 al Consorci Localret per
donar suport i potenciar la incorporació dels municipis a l’espai de les noves
tecnologies i les xarxes de comunicacions, que es fixa en SEIXANTA-DOS
MIL EUROS (62.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
9000/922/46700/01:
Beneficiari: Consorci Localret
Municipi: Barcelona
Concepte: Concessió aportació Localret, any 2017
Pressupost Elegible: 62.000,00 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 62.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 9000/922/46700/01

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci LOCALRET i comunicar-ho 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 del president
de la Diputació.

PUNT 13.2.- PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL EN
CONCEPTE DE MANTENIMENT DE L’ANY 2016, EN EL MARC DE
L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER L’ÚS D’INFRAESTRUCTURES DE
COMUNICACIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, de data 29 d’octubre de 2010, va
aprovar l’Acord de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Tarragona, per a l’autorització d’ús d’infraestructures, que es
va signar el 17 de desembre de 2010.
2. El pacte quart del conveni estableix que la durada del conveni respecte de
la cessió d’ús de les infraestructures regulades en el conveni, així com
l’aprofitament del domini que això signifiqui, te durada indefinida
3. D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:
Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública o
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculades o dependents hauran
d’adaptar-se al que preveu la llei en el termini de tres anys a comptar des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.
No obstant, aquesta adaptació serà automàtica pel que fa al termini de
vigència del conveni, per aplicació directa de les regles previstes en l’article
49.h), 1º pels conveni que no tinguin determinat un termini de vigència o
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei. En aquests casos el termini de
vigència del conveni serà de quatre anys a comptar des de l’entrada en vigor
de la present Llei.
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4. Per tant, d’acord amb la normativa abans esmentada es considera que el
Conveni amb l’Ajuntament de Tarragona té una vigència de quatre anys a
comptar des de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Public, es a dir el 2 d’octubre de 2016.
5. En data 11 de maig de 2017 (RE-1-2017-015813-1 de data 11 de maig de
2017) l’Ajuntament de Tarragona va presentar l’expedient de justificació i
l’informe acreditatiu de les actuacions de manteniment ordinari fetes per un
import de 5.803,16 €.
6. S’ha comprovat el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
7. El pressupost de la Diputació de Tarragona per l’any 2017 preveu
l’aplicació pressupostària 9000/926/46205 amb la consignació econòmica per
atendre la despesa corresponent a la quota anual de manteniment.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
2. Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
3. Articles 36 i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
4. Articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
5. Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
6. Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Diputació de
Tarragona per l’autorització d’ús d’infraestructuresEn conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament de Tarragona
d’acord amb l’Acord de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Tarragona, per a l’autorització d’ús d’infraestructures.
Segon.- Lliurar al beneficiari que s’indica els imports que es detallen:
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Acord de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Tarragona, per a l’autorització d’ús d’infraestructures.
Quota anual de manteniment. (2016)
Concessió: Ple del 29 d’octubre de 2010
Partida: 2017-9000-926-46205
Press. elegible: 5.803,16 €
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Import concedit: 5.803,16 €
% Subvenció: 100%
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tarragona i comunicar-ho a
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.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 14.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
MANTENIMENT DEL MOTOR BPM “CAMUNDA ENTERPRISE EDITION”,
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LA
PLATAFORMA ACTIO DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 28 d’abril de 2017, es va aprovar
l’expedient de contractació del servei de manteniment del motor BPM,
“Camunda Enterprise Edition” per a la prestació de serveis relacionats amb la
plataforma Actio de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 22.000,00 euros (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 31 de maig de 2017, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada per l’únic licitador presentat,
que és el següent:
Plica
núm.
1

Licitador
TECHEDGE ESPAÑA, SL

La Mesa va constatar que a més de la declaració responsable sobre plena
vigència de dades, l’empresa va incloure la fitxa d’estar registrat al RELI, la
declaració responsable sobre plena vigència de les dades incloses en el RELI
i un aval bancari a favor de la Diputació de Tarragona per import del 5% del
tipus de licitació. La Mesa accepta la documentació i acorda admetre’l a la
licitació.
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3. En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura del sobre B (oferta econòmica), amb el resultat següent:

Plica
Licitador
núm.
1
TECHEDGE ESPAÑA, SL

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
22.000,00 €

4. Posteriorment, i a la vista del resultat, la Mesa de Contractació, en la
mateixa sessió i a porta tancada, va procedir a valorar les ofertes
econòmiques d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’apartat m) de
l’Annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte,
i conseqüentment, la Mesa va proposar a l’òrgan de contractació adjudicar el
contracte del servei de manteniment del motor BPM, “Camunda Enterprise
Edition” per a la prestació de serveis relacionats amb la plataforma Actio de la
Diputació de Tarragona a l’empresa TECHEDGE ESPAÑA, SL (plica 1), per
un import de 22.000,00 € (IVA exclòs).
5. De data 5 de juny és la carta de pagament 2017000375 que correspon a la
justificació de la garantia constituïda per l’empresa TECHEDGE ESPAÑA, SL
per un import de 1.100,00 € i la resta de documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
6. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia a
l'adjudicació emès per la intervenció general, amb data signatura electrònica
9 de juny de 2017.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (en endavant 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.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 31 de
maig de 2017.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de manteniment del motor BPM,
“Camunda Enterprise Edition” per a la prestació de serveis relacionats amb la
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plataforma Actio de la Diputació de Tarragona a l’empresa TECHEDGE
ESPAÑA, SL (NIF B82276585), per un import total VINT-I-SIS MIL SISCENTS VINT EUROS (26.620,00 €) IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

22.000,00
4.620,00
26.620,00

Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017/9030/920/21600/01 amb núm. d’operació 2017014889-A
de la Diputació de Tarragona.
Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula
16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de
15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de
l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al
que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant i al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea Coneixement i
Qualitat.
Règim de recursos:
-

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

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la notificació,
davant del president de la Diputació.

PUNT 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS NÚM. 1 I 2 I LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA
(CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE D’ACABAMENT DE L’ENTORN DE LA TARRACO ARENA
PLAÇA (TAP).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència núm. 2016-003858, de data 30 de desembre de
2016, es va adjudicar el contracte de les obres del projecte d’acabament de

101

l’entorn de la Tarraco Arena Plaça (TAP) a l’empresa CONSTRUCCIONES
JOSEP MARIA MIRÓ SLU (NIF B43369719), per un import de 52.017,10
euros (IVA inclòs). Aquest contracte es va formalitzar el dia 19 de gener de
2017, amb un termini d’execució de catorze (14) setmanes a comptar des de
l’Acta de comprovació de replantejament, signada el dia 30 de gener de 2017.
2. En data 23 de març de 2017, el director facultatiu de les obres i el
representant de l’empresa adjudicatària van pactar i signar les Actes de preus
contradictoris pactats núm. 1 i 2 de l’esmentat contracte. En data 5 de juny de
2017 s’han lliurat a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions per a la seva tramitació.
3. El dia 8 de maig de 2017, representants de la Diputació de Tarragona i de
l'empresa adjudicatària del contracte van signar l'Acta de recepció de les
esmentades obres, en la que es fa constar que l'obra lliurada es correspon
amb l’adjudicada i que es considera que es troba en bon estat. La data de
signatura de l'acta de recepció de les obres determina l'inici del termini de
garantia de les obres que és de quatre (4) anys.
4. En data 5 de juny de 2017, s’ha presentat a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions la certificació núm. 3 i final de les obres del
projecte d’acabament de l’entorn de la Tarraco Arena Plaça (TAP), signada el
dia 28 d’abril de 2017, per l’equip director de les obres i l’empresa
adjudicatària CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ, SLU, per un import
de 23.550,22 euros (IVA inclòs).
5. L’import total de les obres executades és de 57.176,05 euros (IVA inclòs),
el que suposa un increment (9,91%) respecte a l’import d’adjudicació del
contracte de 5.158,95 euros (IVA inclòs).
6. En data de signatura electrònica 12 de juny de 2017, la Intervenció General
ha emès l’oportú informe favorable de fiscalització limitada prèvia, en el que
fa constar que per fer front a les despeses derivades de la certificació final hi
ha un saldo disponible de 23.550,22 euros (IVA inclòs), comptabilitzat amb
càrrec a l’aplicació pressupostari 2017-4150-337-62700-02.

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l’article 234.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) i
l'article 158 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel RD 1098/2001 de 12 d'octubre,
preveuen l'aprovació de les modificacions consistents en la introducció
d'unitats d’obra no compreses en el projecte, mitjançant l’aprovació de les
actes de preus contradictoris.
2. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del TRLCSP en el termini de
tres mesos comptats a partir de la recepció del contracte, l'òrgan de
contractació ha d'aprovar la certificació final de les obres executades.
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3. La competència per aprovar les Actes de preus contradictoris núm. 1 i 2 i
la certificació final d’obra correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la
delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les Actes de preus contradictoris núm. 1 i 2 del contracte de
les obres del projecte d’acabament de l’entorn de la Tarraco Arena Plaça
(TAP), signades el dia 23 de març de 2017 pel director facultatiu de les obres
i el representant de l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES JOSEP
MARIA MIRÓ, SLU (NIF B43369719).
Segon. Aprovar la certificació núm. 3. i última (certificat final d’obra) del
contracte de les obres del projecte d’acabament de l’entorn de la Tarraco
Arena Plaça (TAP), signada el dia 28 d’abril de 2017, per l’equip director de
les obres i el representant de l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES
JOSEP MARIA MIRÓ, SLU, per un import de VINT-I-TRES MIL CINCCENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (23.550,22
euros) IVA inclòs.
Tercer. Abonar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a
l’aplicació núm. 2017-4150-337-62700-02 – ass.6156-D del pressupost de la
Diputació.
Quart. Disposar que, dins del termini de quinze dies anteriors al compliment
del termini de garantia, per part de la direcció facultativa de les obres, es
procedeixi a emetre amb la antelació prevista a la finalització del termini de
garantia de les obres, que és de quatre (4) anys, i en els termes previstos en
l’article 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres
que de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la
liquidació del contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les
obligacions pendents.
Cinquè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal, a Serveis Generals de Règim Intern i a la Unitat de Patrimoni.
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.

103

PUNT 16.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT CONTRADICTORI PER
LA RESOLUCIÓ D’UNA INCIDÈNCIA EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER A LA PRESTACIÓ
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I ELS SEU ORGANISMES AUTÒNOMS, ADJUDICAT A
L’EMPRESA DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA
ESPAÑOLA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Decret de Presidència núm. 8004330008-00-2014-003310 de data 12
de novembre de 2014, es va adjudicar el contracte d'una pòlissa
d'assegurança per a la prestació d'assistència sanitària al personal de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, a l’empresa DKV
SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (NIF
A50004209), per un termini de dos anys, a partir de les 00.00 hores del dia 1
de gener de 2015 i amb possibilitat de prorrogar anualment per dos (2) anys
més. El contracte es va formalitzar el dia 5 de desembre de 2014.
2. La Junta de Govern de data 23 de desembre de 2016 es va aprovar la
primera pròrroga del contracte d'una pòlissa d'assegurança per a la prestació
d'assistència sanitària al personal de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, adjudicat a l’empresa DKV SEGUROS Y
REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (NIF A50004209), per
un (1) any més a comptar a partir del 00.00 hores del dia 1 de gener de 2017
fins al 31 de desembre de 2017.
3. En data 15 de maig de 2017 els responsables de l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació emeten el següent informe:
“La Sra. XXX, beneficiària de la funcionària XXX, està subscrita a la pòlissa
col·lectiva d’assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica de la
Diputació de Tarragona en la modalitat DKV Mundisalut (cobertura amb
reemborsament fins al 90%). Número de pòlissa XXX.
El 26 de juliol de 2016 la Sra. XXX va ser intervinguda quirúrgicament a l’Hospital
Quirón de Barcelona per la col·locació d’una pròtesi intervertebral L4-L5 Prodisc.
En data 23/06/2016 es van lliurar a les oficines de DKV de Tarragona els informes
mèdics i pressupostos de la pròtesi.
Des de l’Hospital Quiron es va demanar els permisos d’ingrés hospitalari i DKV va
emetre les autoritzacions números 16136500902008 i 16136500903006 de data
18/07/2016. En cap moment, DKV va informar a la interessada que hi hagués alguna
cosa que no entrés a la cobertura.
Un cop acabada l’operació es van tramitar les factures dels metges (Dr. XXX i la
col·laboració vascular amb cirugia de trauma) a DKV i es va fer el reemborsament a
l’Agost.
La factura de la pròtesi, factura de Johnson&Johnson núm. 200000844 de data
1/09/2017, per un import de 4.782,80 euros es va lliurar a DKV el dia 15/09/2017
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(ANNEX 1). Consta a la còpia de la factura lliurada a DKV un segell de data
20/09/2016 de reemborsament.
En data 19/09/2016 DKV emet carta a la Sra. XXX dient que es denegava el
reemborsament de la factura de la pròtesi al·legant que el tractament no està inclòs
a les cobertures de la pòlissa (ANNEX 2). Cal fer constar que la data de la carta
denegant la prestació és anterior a la data del segell de reemborsament que consta
a la factura.
En data 21/09/2016 la Sra. XXX, treballadora d’aquesta Diputació posa en
coneixement a la Unitat de Gestió Econòmica i Nòmina, unitat gestora de
l’assistència sanitària corporativa, la incidència produïda.
A partir d’aquí, des de la Unitat de Gestió Econòmica i Nòmina es revisa la normativa
específica i es realitzen les següents gestions:
-

En data 21/09/2016 s’envia correu electrònic al Sr. XXX de DKV demanant
que es justifiqui la denegació de la cobertura mèdica.

-

En data 7/10/2016 rebem correu electrònic del Sr. XXX dient:

“el motivo de la denegación de la prótesis es que este tipo de implante discal se
utiliza en intervenciones no invasivas y de no fusión y que está en fase de
investigación. Sólo cubrimos los implantes utilizados en la cirugía de fusión o
artrodesis de la columna cervical, no los implantes de artroplastia en la que se
reemplaza el disco intervertebral”. (ANNEX 3)

-

En data 17/11/2016, s’envia un nou correu al Sr. XXX demanant que
s’expliciti exactament en quin lloc de l’oferta queda exclosa aquesta
cobertura, ja que la lectura de l’oferta és confosa:
A l’apartat A (sense especificar res) posa que les pròtesi quirúrgiques
entren a la pòlissa amb un límit de 12.000 €
A l’apartat 13 de les exclusions del contracte, diu que queden
excloses totes les pròtesis, implants, dispositius sanitaris, peces
anatòmiques i ortopèdiques, excepte les detallades en l’apartat
Prótesi quirúrgiques (apartat 2.a), apartat que no existeix.
A l’apartat 1.5 d’altres especialitats no incloses al plec, s’especifica
que queden incloses les pròtesis internes traumatològiques i les
caixes o espaciadors intersomàtics en la cirurgia de fusió o artrodesis
de la columna vertebral.

-

En data 23/11/2016 rebem resposta del Sr. XXX dient el següent (ANNEX 4):
“ (..) dónde nos hemos de dirigir es al apartado 1.5, como bien haces
referencia ,que es el de Prótesis quirúrgicas.
Este apartado dice que quedan incluidas las prótesis en la cirugía de
fusión o artrodesis de la columna vertebral, las demás prótesis
quedan excluidas según el apartado 13 de las Exclusiones del
contrato.
A esta trabajadora le realizaron una artroplastia y no una artrodesis, la
diferencia es importante para determinar la cobertura de la prótesis.
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En una artrodesis se bloquea completamente la movilidad de la zona
intervenida, provocando una fijación en posición funcional, en este
caso, cubrimos todo el material utilizado.
En una artroplastia se extraen las articulaciones dañadas formadas
por hueso y cartílago y se sustituyen por materiales artificiales,
hechos de diversos metales, y materiales biológicos, en el caso de
esta asegurada se utilizó un implante de material biológico, este tipo
de prótesis no están incluidas en el apartado 1.5 del Pliego”.

-

En data 13/12/2016 hi va haver una reunió amb el Sr. Àlex Grau, el Dr. XXX,
la Sra. Gemma Bonet, el Sr. XXX i el Dr. XXX. En aquesta reunió es va parlar
d’aquest tema i es va quedar que el Dr. XXX enviaria una resposta per escrit.

-

En data 21/12/2016 rebem correu electrònic del Dr. XXX adjuntant escrit de
resposta justificatiu de la denegació de la pròtesi (ANNEX 5).

-

Revisats tots els antecedents i veient que la justificació de la denegació no
està suficientment motivada, des de la Unitat de Gestió Econòmica i Nòmina
ens posem en contacte amb la Unitat de Contractació per valorar el
procediment a seguir.

D’acord amb les indicacions de la Unitat de Contractació es demanen els següents
informes:
-

Informe del metge d’empresa, Dr. XXX, de data 17/01/2017 sobre la
cobertura de la pròtesi (ANNEX 6).

-

Informe mèdic del Dr. XXX de data 13/03/2017. (ANNEX 7).

Revisats tots els antecedents queda palès que l’oferta del contractista presenta
alguna incongruència i que no queda clar l’exclusió d’aquest tipus de pròtesi.
És per això, que demanem a la Unitat de Contractació que revisi l’expedient i iniciï
els tràmits que consideri oportuns.”

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. L’article 145.1 del TRLCSP diu que “les proposicions dels interessats s'han
d'ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives particulars, i la
seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del
contingut de la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, sense excepció o
reserva”.
Aquest principi està recollit en el Plec de clàusules administratives que regula
aquest contracte, en concret, en la Clàusula onzena. El mateix Plec en la
clàusula primera estableix que les condicions del servei a prestar són les que
es defineixen i fixen en el Plec de prescripcions tècniques que juntament amb
l’administratiu regeixen el contracte.
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La clàusula núm. 2. CONTINGÈNCIES A COBRIR, del Plec de
prescripcions tècniques que regula aquest contracte, recull al punt 2.1.6.
“Altres serveis”, el següent:
“Els licitadors indicaran en les seves ofertes les condicions i limitacions per a prestar
altres serveis complementaris, com ara:

(...)
Pròtesis.

-

(...)

Els licitadors indicaran en les seves ofertes les condicions i limitacions per a
prestar aquests altres serveis, als efectes de valorar el criteri “Personal
facultatiu/centres/clíniques”, establert en la clàusula 9.2 d’aquest plec.”
La clàusula 9.2 del Plec de prescripcions tècniques, diu literalment:
“9.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN BASE A JUDICIS DE
VALORS (40 punts)
Els criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor (denominats en aquest
plec com a “criteris subjectius”) que serviran per valorar les ofertes presentades a la
licitació abastaran els aspectes següents:
25 punts. Personal facultatiu/centres/clíniques: Es valorarà amb més punts l’oferta
que globalment presenti millors condicions, i la resta es valorarà proporcionalment.
Per efectuar aquesta valoració es tindrà en compte el següent:
Major número de Personal facultatiu/centres/clíniques del seu quadre mèdic i
millor ubicació d’aquests.
(...)
“

En la valoració d’aquest aspecte de l’oferta de DKV l’empresa va treure 25
punts, la màxima puntuació. El total de la valoració del sobre B de l’oferta de
DKV va ser 40 punts, el màxim possible.
Per tant, l’oferta de pròtesis que l’empresa DKV va presentar en aquesta
licitació va ser objecte de valoració en el sobre B, juntament amb
d’altres aspectes la suma dels quals va comportar que l’empresa assolís
la màxima puntuació en aquest criteri, 25 punts.
Efectivament, DKV en la documentació de la seva oferta inclosa i valorada
del sobre B, en l’apartat 1.2. Relación de prestaciones incluidas y límites,
diu expressament i de forma literal:
“Además se incluyen específicamente, las prótesis quirúrgicas.”
A continuació, trobem la primera contradicció en l’oferta de DKV, quan diu:
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“Exclusiones del contracto.
13. Todo tipo de pròtesis, implantes, dispositivos sanitarios, piezas
anatòmicas y ortopédicas, salvo las detalladas en el apartado Prótesis
quirúrgicas (apartado 2.a)”
L’apartat 2.a no existeix a l’oferta de DKV. Aquí trobem la segona
contradicció.
Per últim, el punt 1.5 de l’oferta de DKV, diu:
Otras especialidades no incluidas en el Pliego
1. Protesis quirúrgicas

Queda incluída en la cobertura de la póliza la prescripció y colocación
de:
(...)
-

-

Prótesis internas traumatológias y las cajas o espaciadores
intersomàticos en la cirugía de fusión o artrodesis de la columna
vertebral.
Implantes de materials biológicos y/o materiales con objecto
terapéutico que se detallan a continuación:
(...) Sustitutos de injertos óseos: cementos óseos y matriz
ósea desmineralizada regenerativa en cirugía de columna y
articular (cadera, rodilla y pie).”

El límite màximo de esta cobertura en concepto de material protésico será de
12.000,00 euros por asegurado y año.”
La contradicció de DKV no es limita a la seva oferta, sinó que DKV també es
contradiu en la resposta que dóna a l‘assegurada quan, en primer lloc, la
data de la carta denegant la prestació (16/09/2016) és anterior a la data
del segell de reemborsament que consta a la factura (20/09/2016).
A més, les respostes que dóna DKV als responsables de recursos humans
per justificar la negativa del reemborsament també es fonamenten en motius
diferents:
-

En un primer email de data 7/10/2016 el Sr. XXX diu: “el motivo de la
denegación de la prótesis es que este tipo de implante discal se
utiliza en intervenciones no invasivas y de no fusión y que está en
fase de investigación. Sólo cubrimos los implantes utilizados en la
cirugía de fusión o artrodesis de la columna cervical, no los implantes
de artroplastia en la que se reemplaza el disco intervertebral”.

-

Mitjançant email de data 23/11/2016, el Sr. XXX diu: “A esta
trabajadora le realizaron una artroplastia y no una artrodesis, la
diferencia es importante para determinar la cobertura de la prótesis.
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En una artrodesis se bloquea completamente la movilidad de la zona
intervenida , provocando una fijación en posición funcional, en este
caso, cubrimos todo el material utilizado.
En una artroplastia se extraen las articulaciones dañadas
formadas por hueso y cartílago y se sustituyen por materiales
artificiales, hechos de diversos metales , y materiales biológicos,
en el caso de esta asegurada se utilizó un implante de material
biológico, este tipo de prótesis no están incluidas en el apartado
1.5 del Pliego”.
En canvi, l’apartat 1.5 de l’oferta DKV inclou els Implantes de materials
biológicos y/o materiales con objecto terapéutico que se detallan a
continuación:
(...) Sustitutos de injertos óseos: cementos óseos y matriz
ósea desmineralizada regenerativa en cirugía de columna y
articular (cadera, rodilla y pie).”
Per resumir, és clara i notòria la contradicció de l’oferta de DKV sobre la
inclusió de les pròtesi dintre de les cobertures del contracte:
- A l’apartat 1.2. Relación de prestaciones incluidas y límites, diu
expressament i de forma literal:
“Además se incluyen específicamente, las prótesis quirúrgicas.”
- En les exclusions del contracte DKV es remet a un apartat que no existeix a
la seva oferta (2.a), i en el punt 1.5 torna a incloure expressament la
prescripció i col·locació de les pròtesi internes traumatològiques fins un límit
de 12.000,00 euros.
A la Sra. XXX DKV li ha reemborsat les despeses corresponents a la cirurgia
per a la col·locació de la seva pròtesi, però no l’import de 4.782,80 euros
corresponents a la pròtesi.
2. El nostre ordenament jurídic de la contractació pública es basa en els
principis de la bona fe objectiva i confiança legítima com a elements
interpretatius dels contractes, que es complementen amb el principi
d'interpretació “contra proferentem” també denominat “interpretatio contra
stipulatorem” segons el qual, quan no és possible fer una interpretació literal
d'un contracte (oferta del contractista en aquest cas), per causa de clàusules
ambigües o contradictòries, la interpretació no ha de beneficiar la part que va
redactar aquestes clàusules, ocasionant la foscor. En aquest sentit es
manifesta l’article 1288 del Codi civil i la majoria de la jurisprudència (SSTS
de 5 de juny de 2001, 15 de febrer de 2000 i 2 de novembre de 1999).
En conseqüència, aquesta Diputació no pot salvar la contradicció que
existeix en l’oferta de DKV mitjançant una interpretació que afavoreixi a
l’empresa contractista que va redactar les clàusules que originen la
foscor.
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3. D’acord amb l’informe 4/2015, de 17 de març, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat de Aragó, les millores ofertades i
admeses per l’Administració s’integren en el contracte i no poden ser objecte
de modificació. Les millores formen part del contracte i se’ls aplica el principi
general pacta sunt servanda.
En el cas que ens ocupa, els serveis complementaris ofertats pel contractista,
entre els quals es troben les pròtesi, han estat valorades i integrades dins del
contracte, juntament amb els altres criteris de valoració, i constitueixen un
element essencial del contracte.
Per aquest motiu, la substitució d’aquests serveis complementaris per uns
altres, o la seva inexecució, si fos o pogués ser, objecte d’una modificació
contractual, hauria de tramitar-se de conformitat amb el previst als articles
105 a 107 del TRLCSP. En cas contrari, s’estarien alterant les condicions de
l’adjudicació i alliberant al contractista d’executar part de les millores
ofertades que van ser quantificades i valorades per a seleccionar l’oferta
econòmica més avantatjosa.
En tot cas, la no execució d’un servei complementari per causa
imputable al contractista constitueix un incompliment contractual al
qual s’aplicaran les conseqüències previstes en la Llei.

CONCLUSIONS
És clara i notòria la contradicció de l’oferta de DKV sobre la inclusió de
les pròtesis dintre de les cobertures. En tot cas, en aplicació dels
principis de la bona fe objectiva i confiança legítima juntament amb el
principi d'interpretació “contra proferentem”, aquesta Diputació no pot
salvar les contradiccions que existeixen en l’oferta de DKV en relació a
la inclusió de les pròtesis quirúrgiques mitjançant una interpretació que
afavoreixi a l’empresa contractista que ha redactat les clàusules que
ocasionen la contradicció.
Els serveis complementaris ofertats pel DKV, entre els quals es troben
les pròtesis quirúrgiques, han estat valorades i integrades dins del
contracte, juntament amb els altres criteris de valoració, i constitueixen
un element essencial del contracte. La no execució d’un servei
complementari per causa imputable al contractista constitueix un
incompliment contractual al qual s’aplicaran les conseqüències
previstes en la Llei.
Per tot l’exposat, l’empresa DKV haurà de procedir al reemborsament de
l’import de la pròtesi quirúrgica abonat per l’assegurada Sra. XXX,
beneficiària de la funcionària XXX, per un import total de 4.782,80 euros,
segons factura de data 26/07/2016.

110

De forma prèvia i en compliment del que estableix la legislació vigent al
respecte sobre la resolució d’incidències sorgides en l’execució del contracte,
la Diputació donarà un termini d’audiència al contractista per a què presenti
les al·legacions que estimi oportunes al respecte. Aquestes al·legacions
s’incorporaran a l’expedient contradictori al qual s’afegiran els informes
preceptius de forma prèvia a la resolució de l’expedient de la incidència.

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 145.1, 210 i 211 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 210 del TRLCSP i 97 del Reial decret 1098/2001, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes, que regula el procediment de
resolució d’incidències en l’execució dels contractes.
3. L’informe 4/2015, de 17 de març, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat de Aragó i l’acord 33/2012 de 9 d’agost de
2012, del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d’Aragó.
4. L’article 1288 del Codi civil i les sentències del Tribunal Suprem de 5 de
juny de 2001, 15 de febrer de 2000 i 2 de novembre de 1999.
5. La competència per a l'aprovació d’aquest inici d’expedient contradictori,
correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació de competències
del President efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient contradictori per la resolució d’una
incidència en l’execució del contracte d'una pòlissa d'assegurança per a la
prestació d'assistència sanitària al personal de la Diputació de Tarragona i els
seus organismes autònoms, adjudicat a l’empresa DKV SEGUROS Y
REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA.
Segon. D’acord amb l’exposat a la part expositiva d’aquesta resolució, previ
compliment dels tràmits preceptius de l’expedient contradictori que s’inicia,
l’empresa DKV haurà de procedir al reemborsament de l’import de la pròtesi
quirúrgica abonat per l’assegurada Sra. XXX, beneficiària de la funcionària
XXX, per un import total de 4.782,80 euros, segons factura de data
26/07/2016.
Tercer. Donar audiència al contractista per un termini de 10 dies hàbils.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i a la interessada, i comunicarho a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació.
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Règim de Recursos:
Acte de tràmit no qualificat no susceptible de recurs.

INTERVENCIÓ

PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES I
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d'aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obres conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions de conformitat,
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 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost
reconeixement i liquidació d'obligacions.

vigents

que

regulen

el

S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2017 que es relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total
de 315.071,08 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Presidència..................................................................
Núm. 01506...................................................................

340,05 €
340,05 €

Secretaria-Intervenció-Tresoreria.........................
Núm.01533....................................................................
Núm.01545...............................................................
Núm.01559.................................................................

13.594,03 €
120,86 €
11.567,60 €
1.905,57 €

Serveis Interns....................................................
Núm. 01521..............................................................
Núm. 01551..............................................................
Núm. 01550................................................................

221.434,17 €
30.188,65 €
27.201,66 €
1.614,14 €
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Núm. 01549..............................................................
Núm. 01557............................................................
Recursos Humans-PAO..........................................
Núm. 01555................................................................
Coneixement i Qualitat.........................................
Núm. 01547..............................................................
Núm. 01548..............................................................
Núm. 01561...................................................................
SAM...........................................................................
Núm. 01490...............................................................
Núm. 01507................................................................
SAC..........................................................................
Núm. 01492................................................................
Núm. 01513................................................................
Núm. 01523................................................................
Núm. 01519................................................................
Núm. 01526................................................................
Núm. 01525.................................................................
Núm. 01529................................................................
Núm. 01530................................................................
Núm. 01531................................................................
Núm. 01544................................................................
Núm. 01538...................................................................
Núm. 01537................................................................
Núm. 01553................................................................
Núm. 01552...................................................................
Núm. 01543................................................................

24.833,42 €
137.596,30 €
4.219,80 €
4.219,80 €
24.119,76 €
13.468,64 €
10.319,58 €
331,54 €
6.083,65 €
5.068,65 €
1.015,00 €
45.279,62 €
1.304,85 €
3.310,79 €
2.420,00 €
1.545,03 €
4.237,18 €
694,54 €
2.251,72 €
5.414,22 €
2.895,61 €
1.976,76 €
453,47 €
4.630,81 €
4.251,94 €
420,00 €
9.472,70 €

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

PUNT 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE
BESTRETA DE CAIXA FIXA.
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 212,48 EUROS
(€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ....................................................................

212,48 €
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Núm. 01528 (EAD Reus)....................................................

212,48 €

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

PUNT 19.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL LLIURAMENT
DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A BASE EN CONCEPTE DE
GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ
VOLUNTÀRIA DEL MES D’ABRIL DEL 2017.

Fets i fonaments de dret
1. Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona
va aprovar la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de
BASE – Gestió d'Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora
en període voluntari i executiu dels recursos de dret públic de la Diputació de
Tarragona.
Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les
condicions d'aquesta funció administrativa, BASE – Gestió d'Ingressos ha de
percebre com a compensació econòmica per les despeses derivades de la
realització de les tasques encomanades una compensació equivalent al 2%
dels imports recaptats en voluntària.
Segons la liquidació voluntària liquidable d’abril, amb número 2017/2160,
l'import de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en
voluntària per part de BASE – Gestió d'Ingressos és de 516,57 euros, atès
que la recaptació total corresponent al període transcorregut entre
01/04/2017 i 30/04/2017 ha estat de 25.828,06 euros.
2. El principi comptable públic de no compensació de les partides d'ingressos
i despeses obliga a registrar els descomptes com a despesa i els ingressos
per l'import brut.
3. D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de
Tarragona 2017 cal aprovar la despesa i el lliurament de les compensacions
corresponents.

S'ACORDA:
1. Aprovar la despesa i el lliurament de 516,57 euros a favor de BASE –
Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica per la gestió de
la recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona
detallats a la liquidació voluntària liquidable (2017/2160) d’abril, a càrrec de
l'aplicació pressupostària de la Diputació de Tarragona 2017/6020/932/22708.
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2. Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 1 amb els
imports no ingressats corresponents a liquidacions de taxes i preus públics
descomptats per BASE – Gestió d'Ingressos, detallats a la liquidació
voluntària liquidable (2017/2160) del mes d’abril.

PUNT 20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIÓNS 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 95.465,13 euros, segons el detall
següent:
73.481,23 euros
Servei d'Assistència Municipal ..................................
Núm. 1512 ........................................................................... 55.816,90 euros
Núm. 1514 (PAM) .............................................................. 2.179,03 euros
Núm. 1515 (PAM) .............................................................. 15.485,30 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà .................................
21.983,90 euros
Núm. 1508 ........................................................................... 5.194,59 euros
Núm. 1509 ........................................................................... 4.926,00 euros
Núm. 1510 ........................................................................... 4.377,82 euros
Núm. 1540 ........................................................................... 2.080,10 euros
Núm. 1541 ........................................................................... 912,00 euros
Núm. 1542 ........................................................................... 4.493,39 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.- Aprovar la documentació presentada pel beneficiari de la subvenció
concedida que consta en la relació comptable núm. 1516, per import de
64.273,29 euros, que justifica la bestreta del 100% concedida i lliurada en el
seu dia per la línia de subvencions de PAM 2008-2011 - Inversions:
Adquisicions de béns immobles.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
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4.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

PUNT 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O
SUBVENCIONS NOMINATIVES CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments de la Diputació de
Tarragona, 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, o bé per justificar
les subvencions nominatives concedides de manera directa, que compleixen
els extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost:
Cultura:
1. Subvenció nominativa a la Volta Ciclista a Catalunya, Associació Esportiva
Quantitat concedida: 35.000,00 euros
Acord Junta Govern: 19/05/2017
Objecte de la subvenció: Organització de la Volta Ciclista a Catalunya, etapes
5ena i 6ena.
2. Conveni amb l'Ajuntament de Falset
Quantitat concedida: 18.000,00 euros
Acord Junta Govern: 16/12/2016
Objecte de la subvenció: Redacció del Pla Director del Castell del Ví
3. Conveni amb l'Ajuntament de Vila-seca
Quantitat concedida: 527.456,00 euros
Acord de Ple: 26/03/2004
Objecte del conveni: Finançar els ensenyaments musicals impartits pel
Patronat Municipal de Música
4. Conveni amb l'Ajuntament d'Amposta
Quantitat concedida: 20.000,00 euros
Acord de Junta de Govern: 02/12/2016
Objecte del conveni: Activitats del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre - Lo
Pati, any 2016
AITC:
5. Conveni amb l'Ajuntament de Tarragona
Quantitat concedida: 1.300.000,00 euros
Acord Junta Govern: 28/09/2016
Objecte de la subvenció: Reforma dels vestidors de la piscina i de la zona de
serveis del Poliesportiu de Camp Clar per tal d'adequar-los a la celebració de
la XVIII Edició dels Jocs de la Mediterrània
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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:
Cultura:
1. Nom entitat: Volta Ciclista a Catalunya, Associació Esportiva
Quantitat a lliurar: 35.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 341 48163 01
2. Nom entitat: Ajuntament de Falset
Quantitat a lliurar: 18.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 333 46236 02
3. Nom entitat: Ajuntament de Vila-seca
Quantitat a lliurar: 131.864,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 324 46200 01
4. Nom entitat: Ajuntament d'Amposta
Quantitat a lliurar: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 337 46228 02
AITC:
5. Nom entitat: Ajuntament de Tarragona
Quantitat a lliurar: 94.510,64 euros
Aplicació pressupostària: 2017 1010 342 76220 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, per un import total de 299.374,64 euros:
Cultura ................................................................................ 204.864,00 euros
Núm. 1520 ............................................................................... 35.000,00 euros
Núm. 1518 ............................................................................... 18.000,00 euros
Núm. 1536 ............................................................................. 131.864,00 euros
Núm. 1554 ............................................................................. 20.000,00 euros
AITC
........................................................................................
94.510,64
euros
Núm. 1517 ............................................................................... 94.510,64 euros
Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.
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Quart.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

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