DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 5 de maig 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:

Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora

Excusa la seva assistència el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech, el
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern, l’Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed i l’
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual.
Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència
de data 16 de juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord de Ple
de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta de Govern procedeixen a
l’adopció dels següents acords, tots ells per unanimitat excepte quan
expressament es fa constar una altra cosa.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28
D'ABRIL DE 2017.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 28 d'abril de 2017.
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SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Gestió de Centres d’Educació Especial
PUNT 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE JESÚS, PER FACILITAR LA REALITZACIÓ DE
LES PRÀCTIQUES DELS ALUMNES DEL CPEE SANT JORDI DEL
PROGRAMA
EDUCATIU
PFI
–
AUXILIAR
DE
MUNTATGES
D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS.
Fets
1. El CPEE Sant Jordi de la Diputació a Jesús - Tortosa, imparteix diferents
Programes de Formació i Inserció (PFI) del perfil professional, un dels quals
és Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.
2. Aquest programa complementa la formació teòrica amb la realització de
pràctiques de treball en empreses i per aquest motiu, des del curs 2010/2011
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús col·labora amb la Diputació de
Tarragona per tal que l’alumnat d’aquest programa pugui fer les pràctiques
esmentades.
3. Les tasques que desenvolupen són generals de manteniment i adequació
del mobiliari urbà i/o espais d’ús públic de Jesús.
4. Aquesta col·laboració s’ha anat formalitzant amb la signatura de diversos
convenis des de l’any 2010. L’últim conveni, aprovat per Junta de Govern de
data 19 de juliol de 2013, va caducar el 30 de juny de 2015, per la qual cosa
s’ha cregut convenient formalitzar un de nou per reprendre la col·laboració
esmentada.
5. Davant els resultats positius per ambdues parts que el conveni ha
comportat els darrers anys, el president de l’EMD de Jesús ha manifestat la
voluntat de signar un de nou que permetrà continuar amb les pràctiques de
treball dels alumnes del CPEE St. Jordi del Programa de Formació i Inserció
(PFI) d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis i
espais d’ús públic de Jesús.
6. La durada del conveni que es pretén aprovar s’estableix des del dia 1 de
maig de 2017 i fins al 30 de juny de 2019, amb possibilitat de pròrroga tàcita
per dos anys més.
7. L’esmentat conveni ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local
de l’EMD Jesús de data 20 d’abril de 2017.
Fonaments de dret
1. Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els
programes de formació i inserció.
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2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (arts. 47 a 53)
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (arts 107 a 119).

Per tot l’anterior, S’ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona
i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, per facilitar la realització de les
pràctiques dels alumnes del CPEE Sant Jordi del programa educatiu PFI Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis.
Segon. Facultar el president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur
a terme els tràmits necessaris per donar compliment al present acord.
Tercer. Notificar l’acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús.
Quart. Comunicar-ho al CPEE Sant Jordi de la Diputació a Jesús - Tortosa 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 recepció 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 el president
de la Diputació.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL PARC NATURAL DELS PORTS PER A
L’ANY 2017 I LLIURAMENT DEL 50%.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural
dels Ports segons Decret 160/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 21-062001), sobre declaració del Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural
Parcial de les Fagedes dels Ports.
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2. La Diputació de Tarragona ha previst pressupostàriament per a l’exercici
2017 i consignada a l’aplicació pressupostària 1200/172/78001, la
quantitat de 30.000,00 €, per a cobrir les despeses de diverses actuacions
que el Parc Natural dels Ports ha previst executar.
3. El 13 de març de 2017 (RE 1/2017/007723-1), el Parc Natural dels Ports
ha tramès la proposta d’inversió per a l’any 2017 per un import total de
30.000,00 € que es distribueix de la següent manera:

Actuacions
Pressupost (€)
Material d’obra
24.000,00
Honoraris enginyer i arquitecte i seguiment de les
6.000,00
obres
Total proposta d’inversió
30.000,00

FONAMENTS DE DRET
1. Base 36 de les bases d’Execució del Pressupost de la Corporació i
Pressupost corporatiu per l’exercici de 2016.
2. Subsidiàriament es d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general
de subvencions; el RD 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions; les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació al Parc Natural dels Ports per l’import que es
consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressupostària:

Parc Natural dels Ports
Roquetes
2017 - Aportació Parc Natural dels Ports
30.000,00 euros
100,00%
30.000,00 euros
1200/172/78001/01

Segon.- Lliurar el 50% de l’aportació de 2017, que ascendeix a 15.000,00 €,
en el termini d’un mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona.
Tercer.- El pagament de les despeses, es farà prèvia justificació de les
inversions realitzades mitjançant la documentació següent:
Memòria de les inversions
Certificació de la Junta Rectora d’execució de les inversions
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Factures i altres documents justificatius degudament
compulsats o relació classificada de despeses amb identificació
del concepte, creditor, document, import, data d’emissió i, en el
seu cas, data de pagament
Justificació de què es fa constar la col·laboració de la Diputació
Quart.- Notificar aquest acord al Parc Natural dels Ports i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
PER A L’ANY 2017 I LLIURAMENT DEL 50%.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural
del Delta de l’Ebre segons Decret 332/1986, de 23 d’octubre (DOGC 779
de 17-12-1986), sobre declaració del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de
les Reserves Naturals Parcials de la Unta de la Banya i l’Illa Sapinya.
2. La Diputació de Tarragona ha previst pressupostàriament per a l’exercici
2017 i consignada a l’aplicació pressupostària 1200/172/78000, la
quantitat de 30.000,00 €, per a cobrir les despeses de diverses actuacions
que el Parc Natural del Delta de l’Ebre ha previst executar.
3. En data 8 de març de 2017 (RE 1/2017/007214) el Parc Natural del Delta
de l’Ebre ha tramès la proposta d’inversió per a l’any 2017 per un import
total de 30.000,00 € que es distribueix de la següent manera:
Actuacions
Pressupost (€)
Dipòsit de fibra de vidre de 45.000 litres + filtre
13.249,50
d’aigües pluvials
Treballs construcció llosa de formigó per a dipòsit i
16.750.50
instal·lació canaletes recollida d’aigües
Total proposta d’inversió
30.000,00

FONAMENTS DE DRET

5

1. Base 36 de les bases d’Execució del Pressupost de la Corporació i
Pressupost corporatiu per l’exercici de 2017.
2. Subsidiàriament es d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general
de subvencions; el RD 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions; i les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació al Parc Natural del Delta de l’Ebre per l’import
que es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressupostària:

Parc Natural del Delta de l'Ebre
Deltebre
2017-Aportació Parc Natural del Delta de l'Ebre
30.000,00 euros
100,00%
30.000,00 euros
2017-1200-172-78000-01

Segon.- Lliurar el 50% de l’aportació de 2017, que ascendeix a 15.000,00 €,
en el termini d’un mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern
de la Diputació de Tarragona.
Tercer.- El pagament de les despeses, es farà prèvia justificació de les
inversions realitzades mitjançant la documentació següent:
Memòria de les inversions
Certificació de la Junta Rectora d’execució de les inversions
Factures i altres documents justificatius degudament
compulsats o relació classificada de despeses amb identificació
del concepte, creditor, document, import, data d’emissió i, en el
seu cas, data de pagament
Justificació de què es fa constar la col·laboració de la Diputació
Quart.- Notificar aquest acord al Parc Natural del Delta de l’Ebre i comunicarho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.
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PUNT 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE
MONTSANT PER A L’ANY 2017 I LLIURAMENT DEL 50%.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc
Natural de la Serra de Montsant segons Decret 131/2002, de 30 d’abril
(DOGC 3636 15-05-2002), sobre declaració del Parc Natural de la
Serra de Montsant.
2. La Diputació de Tarragona ha previst pressupostàriament per a
l’exercici 2017 i consignada a l’aplicació pressupostària
1200/172/48118, la quantitat de 30.000,00 €, per a cobrir les despeses
de diverses actuacions que el Parc Natural de la Serra de Montsant ha
previst executar.
3. En data 20 de març de 2017 (RE 1/2017/009171), el Parc Natural de la
Serra de Montsant ha tramès la proposta d’inversió per a l’any 2017
per un import total de 31.000,00 € que es distribueix de la següent
manera:
Actuacions
Pressupost (€)
Contracte d’assistència tècnica per a la realització
7.250,00
de tasques de suport a la planificació, regulació i
senyalització del Parc de Montsant
Contracte d’assistència tècnica per a la realització
7.250,00
del projecte de tasques de suport al projecte de
dinamització del territori “de Montsant a Taula”
Contracte de serveis pel projecte de redacció del
7.250,00
procediment d’autoritzacions i per la gestió de
projectes forestals i usos públics
Activitats, taller i jornades de difusió dels valors del
4.250,00
Parc, material de difusió i promoció del Parc
Curs de formació dirigit al sector turístic de “Bon
5.000,00
coneixedor del Parc” i per a l’acreditació de la
xarxa de punts d’informació del Parc
Total proposta d’inversió
31.000,00

FONAMENTS DE DRET
1. Base 36 de les bases d’Execució del Pressupost de la Corporació i
Pressupost corporatiu per l’exercici de 2017.
2. Subsidiàriament es d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions; el RD 887/06, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; i les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S’ACORDA:
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Primer.- Aprovar l’aportació al Parc Natural de la Serra de Montsant per
l’import que es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Montsant
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressuposatària:

Parc Natural de la Serra de Montsant
La Morera de Montsant
2017 - Aportació Parc Natural Serra de
31.000,00 euros
96,77%
30.000,00 euros
1200/172/48118-01

Segon.- Lliurar el 50% de l’aportació de 2017, que ascendeix a 15.000,00 €,
una vegada ratificat aquest acord pel Ple de la Corporació, d’acord amb la
Base 17 d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Tercer.- El pagament de les despeses, es farà prèvia justificació de les
inversions realitzades mitjançant la documentació següent:
Memòria de les inversions
Certificació de la Junta Rectora d’execució de les inversions
Factures i altres documents justificatius degudament
compulsats o relació classificada de despeses amb identificació
del concepte, creditor, document, import, data d’emissió i, en el
seu cas, data de pagament
Justificació de què es fa constar la col·laboració de la Diputació
Quart.- Notificar aquest acord al Parc Natural de la Serra de Montsant i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ I LLIURAMENT DE SUBVENCIÓ
EN ESPÈCIE A L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ PER A LA
INSTAL·LACIÓ I DINAMITZACIÓ DE PARCS DE SALUT. CONVOCATÒRIA
2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 26 de setembre de 2014, la Diputació de Tarragona va aprovar
per Ple, les Bases específiques reguladores de la subvenció en espècie
per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut.
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2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 20 de
novembre de 2015 es va aprovar la convocatòria de les bases de
subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut,
en règim de concessió de concurrència competitiva. Es van publicar al
BOP de Tarragona núm. 279 de 2 de desembre de 2015.
3. En data 18 de febrer de 2016 es va reunir la comissió d’avaluació i es van
valorar les sol·licituds, d’acord amb les bases específiques i la convocatòria
esmentades en el punt anterior. L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va
obtenir un total de 18 punts i es va situar en la posició número 6 de
conformitat amb la base vuitena.
4. Per acord de Junta de Govern de data 1 d’abril de 2016 es va acordar la
concessió i lliurament als ajuntaments amb major puntuació i d’acord amb
la consignació pressupostària. En el punt segon d’aquest acord es va
acordar el llistat de reserva i sent el primer d’aquest l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí.
5. En data 19 de desembre de 2016, la Unitat de MSET va informar que un
dels municipis concedits no complia amb els requisits establerts en les
bases d’aquestes subvencions, per tant es podia iniciar la revocació de la
subvenció.
6. Per acord de Junta de Govern de data 24 de febrer de 2017 es va aprovar
la revocació, de la subvenció concedida per acord de data 1 d’abril de
2016, a un dels municipis establerts en el punt 1 d’aquest acord de
concessió. Alhora es va aprovar deixar sense efecte la instal·lació del Parc
de Salut tipus B i iniciar el procediment de concessió.
7. En data 22 de febrer de 2017, la tècnica de salut pública ha emès informe
favorable per a la concessió i lliurament del parc de salut tipus B a
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
8. A l’aplicació pressupostària 2017.1200.311.65000.02 de la Diputació de
Tarragona, hi ha consignació pressupostària per atendre aquesta
subvenció.
FONAMENTS DE DRET
En els procediments de convocatòria i concessió de subvencions, la
normativa aplicable ve determinada per: la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions; les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona; i les bases específiques
reguladores de la concessió de subvencions en espècie per a la instal·lació i
dinamització de parcs de salut.
En conseqüència, S’ACORDA:

9

Primer.- Concedir i lliurar a l’ajuntament que es relaciona a continuació, i que
reuneix la condició de beneficiari, un parc de salut, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017.1200.311.65000.02.
Ajuntament:
Expedient:
Tipologia parc de salut
Puntuació obtinguda

L’Espluga de Franoclí
8004330008-2015-0012953
Model B
18 punts

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

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

-

De manera alternativa i potestativa, 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 7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L’AJUNTAMENT DE RASQUERA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ
D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I
PERIURBANS I RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS.
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 del programa de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, per l’exercici 2016 i publicada al
BOPT núm. 46 de 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’Ajuntament de Rasquera una subvenció de
1.430,10€ per peridomèstics amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017/1200/311/46214/02 i núm. d’operació 2016029039 per actuacions del
programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 29 de març de 2017, (RE 8004330008-1-2017010710-2, de 30 de març de 2017), l’Ajuntament de Rasquera comunica que
no ha fet cap actuació, per la qual cosa renúncia a la subvenció atorgada.

10

FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el
procediment finalitza entre d’altres circumstàncies, amb la renúncia al dret en
que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per
l’ordenament jurídic.
2.- L’article 63.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
que mitjançant resolució s’ha d’acordar la renuncia del beneficiari a la
subvenció, el mateix es disposa a la Base 14.2 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
3.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament
per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en
les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les condicions
imposades depèn de la voluntat, o també de la possibilitat, de portar a terme
aquestes per part del beneficiari.
4.- En el present cas, l’Ajuntament de Rasquera renúncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les
subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública, per
acceptar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del programa
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals abandonats, per
import de 1.430,10 €, concedida a l’Ajuntament de Rasquera, per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de juliol de 2016.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Rasquera
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017/1200/311/46214/02 i núm.
d’operació 2016029039, corresponent al concepte i import abans esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Rasquera i comunicar-ho a
la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

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

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

PUNT 8.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA
SEGURETAT A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES).
CONVOCATÒRIA 2016.
- Ajuntament d’Alforja
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), va
ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 26 de
febrer de 2016, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de març de
2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Alforja
Alforja
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
8.750,00 euros
8.513,75 euros
7.662,38 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció per import de 8.913,00€. No es considera subvencionable la
factura núm. A-16149 per import de 598,80€, d’acord amb la base segona de
les bases específiques d’aquesta subvenció, per tant s’ha de reduir l’import a
lliurar.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
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2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), en
els termes indicats en la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2017-1200-31146211-02:
Beneficiari:
Ajuntament d'Alforja
Municipi:
Alforja
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
8.750,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.513,75 euros
Import concedit:
7.662,38 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
8.314,20 euros
Import a pagar amb reducció:
7.482,78 euros
Import no justificat a donar de baixa:
179,60 euros
Número d'operació anterior:
2016029236

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Alforja i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

- Ajuntament de Móra d’Ebre
EXPOSICIÓ DE FETS

1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), va
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ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 26 de
febrer de 2016, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de març de
2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Móra d'Ebre
Móra d'Ebre
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
9.279,80 euros
9.029,25 euros
6.320,47 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció per import de 7.952,26€. No es considera subvencionable la
factura núm 1217400354 per import de 518,01€, d’acord amb la base segona
de les bases específiques d’aquesta subvenció, per tant s’ha de reduir
l’import a lliurar.
FONAMENTS DE PRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), en
els termes indicats en la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2017-1200-31146211-02:
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Beneficiari:
Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi:
Móra d'Ebre
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
9.279,80 euros
Pressupost Mínim a Executar:
9.029,25 euros
Import concedit:
6.320,47 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
7.952,26 euros
Import a pagar amb reducció:
5.566,58 euros
Import no justificat a donar de baixa:
753,89 euros
Número d'operació anterior:
2016029337

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Móra d’Ebre i comunicar-ho
a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

- Diversos
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), va
ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 26 de
febrer de 2016, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de març de
2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la

concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels imports
que també es consignen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
12.224,45 euros
9.730,00 euros
7.784,00 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
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Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
7.512,16 euros
7.309,33 euros
6.943,86 euros

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

Ajuntament de Constantí
Constantí
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
8.600,00 euros
8.367,80 euros
5.857,46 euros

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

Ajuntament de Creixell
Creixell
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
12.535,84 euros
9.730,00 euros
7.784,00 euros

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

Ajuntament de la Fatarella
La Fatarella
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
6.659,84 euros
6.480,02 euros
5.832,03 euros

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

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
11.000,00 euros
10.703,00 euros
7.492,10 euros

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

Emd de Picamoixons
Picamoixons
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
9.015,71 euros
8.193,68 euros
7.784,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Piscines
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Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
8.500,00 euros
8.193,68 euros
7.784,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Total: 49.186,61 euros

Ajuntament de Vila-rodona
Vila-rodona
Piscines
15-07-2016
2017-1200-311-46211-02
6.709,66 euros
6.528,50 euros
5.875,65 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació justificativa
de la subvenció, tot i que l’import justificat és inferior a les actuacions
previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que s’indiquen
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), en
els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent als ajuntaments que es detallen a
continuació, els quals tenen la següent aplicació pressupostària 2017-1200311-46211-02:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Piscines
12.224,45 euros
9.730,00 euros
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Import concedit:
7.784,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
3.121,80 euros
Import a pagar amb reducció:
2.497,44 euros
Import no justificat a donar de baixa:
5.286,56 euros
Número d'operació anterior:
2016029244
Beneficiari:
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi:
Bellmunt del Priorat
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
7.512,16 euros
Pressupost Mínim a Executar:
7.309,33 euros
Import concedit:
6.943,86 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
6.335,53 euros
Import a pagar amb reducció:
6.018,75 euros
Import no justificat a donar de baixa:
925,11 euros
Número d'operació anterior:
2016029247
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
8.600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.367,80 euros
Import concedit:
5.857,46 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
7.306,22 euros
Import a pagar amb reducció:
5.114,35 euros
Import no justificat a donar de baixa:
743,11 euros
Número d'operació anterior:
2016029266
Beneficiari:
Ajuntament de Creixell
Municipi:
Creixell
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
12.535,84 euros
Pressupost Mínim a Executar:
9.730,00 euros
Import concedit:
7.784,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
4.969,47 euros
Import a pagar amb reducció:
3.975,57 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3.808,43 euros
Número d'operació anterior:
2016029269
Beneficiari:
Ajuntament de la Fatarella
Municipi:
La Fatarella
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
6.659,84 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.480,02 euros
Import concedit:
5.832,03 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.801,34 euros
Import a pagar amb reducció:
5.221,21 euros
Import no justificat a donar de baixa:
610,82 euros
Número d'operació anterior:
2016029308
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Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Municipi:
Montblanc
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
11.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
10.703,00 euros
Import concedit:
7.492,10 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
9.741,10 euros
Import a pagar amb reducció:
6.818,77 euros
Import no justificat a donar de baixa:
673,33 euros
Número d'operació anterior:
2016029334
Beneficiari:
Emd de Picamoixons
Municipi:
Picamoixons
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
9.015,71 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.193,68 euros
Import concedit:
7.784,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
8.062,24 euros
Import a pagar amb reducció:
7.659,13 euros
Import no justificat a donar de baixa:
124,87 euros
Número d'operació anterior:
2016029342
Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
8.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
8.193,68 euros
Import concedit:
7.784,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
6.788,07 euros
Import a pagar amb reducció:
6.448,67 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.335,33 euros
Número d'operació anterior:
2016029374
Beneficiari:
Ajuntament de Vila-rodona
Municipi:
Vila-rodona
Concepte subvenció:
Piscines
Pressupost Elegible:
6.709,66 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.528,50 euros
Import concedit:
5.875,65 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
6.036,36 euros
Import a pagar amb reducció:
5.432,72 euros
Import no justificat a donar de baixa:
442,93 euros
Número d'operació anterior:
2016029380
Total: 49.186,61 euros

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
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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 LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA
DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ.
CONVOCATÒRIA 2016.
- Proposta 1
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona,
de 26 de febrer de 2016, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de
març de 2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la

concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels imports
que també es consignen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Godall
Godall
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
4.596,81 euros
3.899,55 euros
3.509,60 euros

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

Ajuntament de Senan
Senan
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
1.719,00 euros
1.508,25 euros
1.432,84 euros

Total: 3.337,26 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
8.790,08 euros
4.675,37 euros
4.441,60 euros

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

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
4.835,00 euros
2.684,39 euros
2.550,17 euros

Total: 4.889,09 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
2.821,62 euros
2.475,69 euros
2.351,90 euros

Total: 2.351,90 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació justificativa
de les subvencions, tot i que l’import justificat és inferior a les actuacions
previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S’ACORDA:
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Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que s’indiquen
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, en els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es detallen a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Municipi:
Godall
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
4.596,81 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.899,55 euros
Import concedit:
3.509,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
2.887,63 euros
Import a pagar amb reducció:
2.598,87 euros
Import no justificat a donar de baixa:
910,73 euros
Número d'operació anterior:
2016029145
Beneficiari:
Ajuntament de Senan
Municipi:
Senan
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
1.719,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.508,25 euros
Import concedit:
1.432,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
777,25 euros
Import a pagar amb reducció:
738,39 euros
Import no justificat a donar de baixa:
694,45 euros
Número d'operació anterior:
2016029211
Total: 3.337,26 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
8.790,08 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.675,37 euros
Import concedit:
4.441,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.692,53 euros
Import a pagar amb reducció:
2.557,90 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.883,70 euros
Número d'operació anterior:
2016029481
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Beneficiari:
Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi:
Torroja del Priorat
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
4.835,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.684,39 euros
Import concedit:
2.550,17 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.453,88 euros
Import a pagar amb reducció:
2.331,19 euros
Import no justificat a donar de baixa:
218,98 euros
Número d'operació anterior:
2016029501
Total: 4.889,09 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
2.821,62 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.475,69 euros
Import concedit:
2.351,90 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.660,11 euros
Import a pagar:
2.351,90 euros
Número d'operació anterior:
2016029192
Total: 2.351,90 euros

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

- Proposta 2
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona,
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de 26 de febrer de 2016, i publicada al BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de
març de 2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la

concessió de subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Despesa justificada:

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
3.350,00 euros
2.939,29 euros
2.645,36 euros
2.887,31 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció, tot i que l’import justificat de manteniment és inferior a les
actuacions previstes.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Riudecols
Riudecols
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
2.918,46 euros
1.620,33 euros
1.458,29 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció d’inversió per import de 3.082,33 €. La factura que presenten en
concepte de material de comptadors per import de 208,56 € és una despesa
no subvencionable, segon la base segona de les bases específiques
d’aquesta subvenció; per tant l’import que es considera com a despesa
subvencionable és de 2.873,77€
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
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En conseqüència, S’ACORDA:

Primer.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, en els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Riudecols
Municipi:
Riudecols
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.350,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.939,29 euros
Import concedit:
2.645,36 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
2.887,31 euros
Import a pagar amb reducció:
2.598,58 euros
Import no justificat a donar de baixa:
46,78 euros
Número d'operació anterior:
2016029202
Beneficiari:
Ajuntament de Riudecols
Municipi:
Riudecols
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
2.918,46 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.620,33 euros
Import concedit:
1.458,29 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
2.873,77 euros
Import a pagar:
1.458,29 euros
Número d'operació anterior:
2016029490

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riudecols i comunicar-ho a
la Intervenció General de la Diputació.
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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 10.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE
SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES
INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS. CONVOCATÒRIA
2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en
espais urbans i periurbans, va ser aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, de 26 de febrer de 2016, i publicada al BOP de
Tarragona, núm. 46 de 8 de març de 2016.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la

concessió de subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels imports
que també es consignen:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
1.500,00 euros
953,40 euros
762,72 euros

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

Ajuntament d'Alcanar
Alcanar
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
8.600,00 euros
5.448,00 euros
3.813,60 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
3.025,00 euros
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Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

1.922,69 euros
1.538,15 euros
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
10.164,00 euros
6.356,00 euros
5.084,80 euros

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

Ajuntament de Cabra del Camp
Cabra del Camp
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
6.655,00 euros
4.229,92 euros
3.806,93 euros

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

Ajuntament de Constantí
Constantí
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
12.945,41 euros
7.264,00 euros
5.084,80 euros

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

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
2.400,00 euros
1.525,44 euros
1.220,35 euros

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

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
8.954,00 euros
5.649,78 euros
5.084,80 euros

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

Ajuntament de Masllorenç
Masllorenç
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
6.000,00 euros
3.813,60 euros
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Import concedit:

3.432,24 euros

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

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
11.900,00 euros
7.264,00 euros
5.084,80 euros

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

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
1.563,32 euros
993,65 euros
943,96 euros

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

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
543,50 euros
345,45 euros
310,90 euros

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

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
4.050,40 euros
2.574,43 euros
2.445,71 euros

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

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
3.800,44 euros
2.415,56 euros
2.294,78 euros

Total: 22.099,39 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament d'Albinyana
Albinyana
Peridomèstics
4.000,00 euros
2.542,40 euros
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Import concedit:

2.033,92 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Cabra del Camp
Cabra del Camp
Plagues
2.287,00 euros
1.453,62 euros
1.308,26 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Constantí
Constantí
Plagues
1.027,52 euros
653,09 euros
457,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Peridomèstics
11.523,24 euros
6.356,00 euros
5.084,80 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Riera de Gaià
La Riera de Gaià
Peridomèstics
2.600,00 euros
1.652,56 euros
1.487,30 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Plagues
1.189,64 euros
756,14 euros
718,32 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Tivissa
Tivissa
Peridomèstics
2.093,30 euros
1.330,50 euros
1.197,45 euros

Total: 12.287,21 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació justificativa
de les subvencions, tot i que els imports justificats son inferiors a les
actuacions previstes.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
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proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.
2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD
887/2006 de 21 de juny, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així com el
compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar les justificacions presentades dels ajuntaments que
s’indiquen a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i
amb les bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de
protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans, en els termes indicats a la part
expositiva.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es detallen a
continuació, els quals tenen la següent aplicació pressupostària 2017-1200311-46214-02:
Beneficiari:
Ajuntament d'Albinyana
Municipi:
Albinyana
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
1.500,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
953,40 euros
Import concedit:
762,72 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
0,00 euros
Import a pagar amb reducció:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
762,72 euros
Número d'operació anterior:
2016028897
Beneficiari:
Ajuntament d'Alcanar
Municipi:
Alcanar
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
8.600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.448,00 euros
Import concedit:
3.813,60 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
3.263,98 euros
Import a pagar amb reducció:
2.284,79 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.528,81 euros
Número d'operació anterior:
2016028898
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Plagues
3.025,00 euros
1.922,69 euros
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Import concedit:
1.538,15 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
810,70 euros
Import a pagar amb reducció:
648,56 euros
Import no justificat a donar de baixa:
889,59 euros
Número d'operació anterior:
2016028912
Beneficiari:
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi:
Banyeres del Penedès
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
10.164,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.356,00 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
5.454,58 euros
Import a pagar amb reducció:
4.363,66 euros
Import no justificat a donar de baixa:
721,14 euros
Número d'operació anterior:
2016028911
Beneficiari:
Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi:
Cabra del Camp
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
6.655,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.229,92 euros
Import concedit:
3.806,93 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
4.127,44 euros
Import a pagar amb reducció:
3.714,70 euros
Import no justificat a donar de baixa:
92,23 euros
Número d'operació anterior:
2016028926
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
12.945,41 euros
Pressupost Mínim a Executar:
7.264,00 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
5.656,00 euros
Import a pagar amb reducció:
3.959,20 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.125,60 euros
Número d'operació anterior:
2016028937
Beneficiari:
Ajuntament dels Pallaresos
Municipi:
Els Pallaresos
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
2.400,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.525,44 euros
Import concedit:
1.220,35 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
121,00 euros
Import a pagar amb reducció:
96,80 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.123,55 euros
Número d'operació anterior:
2016028960
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Beneficiari:
Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi:
La Riera de Gaià
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
8.954,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.649,78 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
0,00 euros
Import a pagar amb reducció:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
5.084,80 euros
Número d'operació anterior:
2016028993
Beneficiari:
Ajuntament de Masllorenç
Municipi:
Masllorenç
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
6.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.813,60 euros
Import concedit:
3.432,24 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
968,00 euros
Import a pagar amb reducció:
871,20 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.561,04 euros
Número d'operació anterior:
2016029010
Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Municipi:
Montblanc
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
11.900,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
7.264,00 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
4.811,93 euros
Import a pagar amb reducció:
3.368,35 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.716,45 euros
Número d'operació anterior:
2016029014
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
1.563,32 euros
Pressupost Mínim a Executar:
993,65 euros
Import concedit:
943,96 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
869,99 euros
Import a pagar amb reducció:
826,49 euros
Import no justificat a donar de baixa:
117,47 euros
Número d'operació anterior:
2016029029
Beneficiari:
Ajuntament de Tivissa
Municipi:
Tivissa
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
543,50 euros
Pressupost Mínim a Executar:
345,45 euros
Import concedit:
310,90 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
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Despesa justificada:
Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

0,00 euros
0,00 euros
310,90 euros
2016029067

Beneficiari:
Ajuntament de Vespella
Municipi:
Vespella de Gaià
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
4.050,40 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.574,43 euros
Import concedit:
2.445,71 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
2.069,10 euros
Import a pagar amb reducció:
1.965,64 euros
Import no justificat a donar de baixa:
480,07 euros
Número d'operació anterior:
2016029077
Beneficiari:
Ajuntament de Vespella
Municipi:
Vespella de Gaià
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
3.800,44 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.415,56 euros
Import concedit:
2.294,78 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
0,00 euros
Import a pagar amb reducció:
0,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.294,78 euros
Número d'operació anterior:
2016029078
Total: 22.099,39 euros
Beneficiari:
Ajuntament d'Albinyana
Municipi:
Albinyana
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
4.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.542,40 euros
Import concedit:
2.033,92 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
3.298,90 euros
Import a pagar:
2.033,92 euros
Número d'operació anterior:
2016028896
Beneficiari:
Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi:
Cabra del Camp
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
2.287,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.453,62 euros
Import concedit:
1.308,26 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
4.235,00 euros
Import a pagar:
1.308,26 euros
Número d'operació anterior:
2016028925
Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Constantí
Constantí
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Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
1.027,52 euros
Pressupost Mínim a Executar:
653,09 euros
Import concedit:
457,16 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
1.028,50 euros
Import a pagar:
457,16 euros
Número d'operació anterior:
2016028936
Beneficiari:
Ajuntament dels Pallaresos
Municipi:
Els Pallaresos
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
11.523,24 euros
Pressupost Mínim a Executar:
6.356,00 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
7.076,62 euros
Import a pagar:
5.084,80 euros
Número d'operació anterior:
2016028959
Beneficiari:
Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi:
La Riera de Gaià
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
2.600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.652,56 euros
Import concedit:
1.487,30 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.972,30 euros
Import a pagar:
1.487,30 euros
Número d'operació anterior:
2016028992
Beneficiari:
Ajuntament de Poboleda
Municipi:
Poboleda
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
1.189,64 euros
Pressupost Mínim a Executar:
756,14 euros
Import concedit:
718,32 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.190,64 euros
Import a pagar:
718,32 euros
Número d'operació anterior:
2016029028
Beneficiari:
Ajuntament de Tivissa
Municipi:
Tivissa
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
2.093,30 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.330,50 euros
Import concedit:
1.197,45 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.752,08 euros
Import a pagar:
1.197,45 euros
Número d'operació anterior:
2016029066
Total: 12.287,21 euros
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Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 11.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE L’IMPORT
RESTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DEL
MONTMELL PER AL MANTENIMENT I MILLORES DE L’ÀREA
RECREATIVA FORESTAL DEL MONTMELL, ZONA COMUNITÀRIA DELS
POBLES DE LA COMARCA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de 15 de juliol de 2016, la Diputació de Tarragona va aprovar el
conveni que regula la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament del
Montmell per import de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1200/172/76257
2. L’objecte del conveni és regular una subvenció concedida per al
manteniment i millores de l’Àrea recreativa forestal del Montmell, zona
comunitària dels pobles de la comarca.
3. En data 8 de novembre de 2016 (RE 1/2016/034153-1 de data
9/11/2016), l’Ajuntament del Montmell ha presentat una relació de
despeses executades per import de 6.619,46 €, que justifica l’execució de
vigilància, manteniment i treballs forestals. Així mateix l’Ajuntament del
Montmell annexa conveni de col·laboració amb l’ADF del Montmell on
s’encarrega la gestió del manteniment i vigilància de l’Àrea recreativa
forestal del Montmell.
4. Per acord de la Junta de Govern de data 26 de desembre de 2016, la
Diputació de Tarragona va aprovar el lliurament parcial de 6.619,46 € a
l’Ajuntament del Montmell, dins el conveni que regula la subvenció per al
manteniment i millores de l’Àrea recreativa forestal del Montmell.
5. En data 17 de gener de 2017 (RE 1/2017/001632-1 de 18 de gener de
2017) l’Ajuntament del Montmell envia una relació de despeses amb tots
els documents i justificants, tot i que l’import justificat és inferior a les
actuacions previstes.
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6. En data 14 de març de 2017 (RE 1/2017/008468-1 de 16 de març de
2017) l’Ajuntament del Montmell aporta la següent documentació:
memòria, justificació documental de la publicitat i justificació econòmica.
7. En data 24 de març de 2017 (RE 1/2017/010477-1 de 29 de març de
2017) l’Ajuntament del Montmell aporta de nou el certificat de la
justificació econòmica. S’ha detectat una errada: on diu 8.752,85 € ha de
dir 8.572,85 € i és dona per vàlida la documentació.
8. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha emès
informe favorable en relació a la justificació.
FONAMENTS DE DRET
1.- L’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions preveu que quan la naturalesa de la subvenció ho justifiqui es
poden realitzar pagaments a compte que poden comportar la realització de
pagaments fraccionats segons el ritme d’execució de les accions
subvencionades, i permet realitzar pagaments avançats que comporten el
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació com a finançament
necessari per a poder realitzar les actuacions necessàries objecte de la
subvenció. També es preveu a l’article 88.4 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions i a la Base 26.2 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona
2.- El pagament de la subvenció s’ha de realitzar quan per part del beneficiari,
ha justificat prèviament la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o
l’adopció del comportament per al qual es va concedir de conformitat a les
seves bases reguladores de conformitat a l’establert a l’article 34.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 88.1 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i la Base 26.1 de
les bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament del Montmell,
corresponent a la segona justificació parcial i última del conveni entre la
Diputació de Tarragona i l’Ajuntament del Montmell, per a la realització de les
actuacions de manteniment i millores de l’Àrea recreativa forestal del
Montmell, zona comunitària dels pobles de la comarca, en els termes indicats
en la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
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Concepte subvenció:
2016 - Conveni Aj. del Montmell
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-172-76257-02
Pressupost Elegible:
15.000,00 euros
Import concedit:
15.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat:
6.619,46 euros
Despesa justificada:
1.953,39 euros
Últim import a pagar amb reducció:
1.953,39 euros
Import no justificat a donar de baixa:
6.427,15 euros
Número d'operació anterior:
2016029536

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Montmell i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

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

-

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

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 12.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER DIVERSOS AJUNTAMENTS I LLIURAMENT DE
L'IMPORT AMB REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE
TITULARITAT MUNICIPAL DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
2015-2016.
- Ajuntament de Torredembarra
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
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3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants municipal Els
Gegants de la Torre.
4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament en la justificació
de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada setmanal,
és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa, motiu pel qual
la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció concedida.
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.
Beneficiari:

Ajuntament de Torredembarra

Municipi:
Concepte subvenció:
DE LA TORRE
Data Acord concessió:

Torredembarra
TORREDEMBARRA - ELS GEGANTS
16-12-2016
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Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:

2017-1010-323-46200-02
57.050,00 euros

Import concedit:
57.050,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
100,00%
Despesa justificada:
56.962,50 euros
Import a pagar amb reducció:
56.962,50 euros
Import no justificat a donar de baixa:
87,50 euros
Número d'operació anterior:
2016054810
Total: 56.962,50 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos
-

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

-

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

- Ajuntament de Calafell
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants municipal El
Rasclet.
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4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament, en la
justificació de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada
setmanal, és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
EL RASCLET
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Import concedit:
% subvenció sobre pressupost elegible:

Ajuntament de Calafell
Calafell
CALAFELL - LLAR D'INFANTS
16-12-2016
2017-1010-323-46200-02
42.367,50 euros
42.367,50 euros
100,00%
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Despesa justificada:
Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

42.210,00 euros
42.210,00 euros
157,50 euros
2016054819

Total: 42.210,00 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos
-

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

-

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

- Ajuntament del Morell
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants municipal del
Morell.
4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament, en la
justificació de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada
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setmanal, és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
DEL MORELL
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Import concedit:
% subvenció sobre pressupost elegible:
Despesa justificada:
Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

Ajuntament del Morell
El Morell
EL MORELL - LLAR D'INFANTS
16-12-2016
2017-1010-323-46200-02
55.247,50 euros
55.247,50 euros
100,00%
55.072,50 euros
55.072,50 euros
175,00 euros
2016054821

Total: 55.072,50 euros
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Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Sisè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos
-

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

-

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

- Ajuntament de Constantí
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants municipal Gu-Gu.
4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament, en la
justificació de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada
setmanal, és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.
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6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.
Beneficiari:
Ajuntament de Constantí
Municipi:
Constantí
Concepte subvenció:
CONSTANTÍ - Gu-gu
Data Acord concessió:
16-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible:
34.982,50 euros
Import concedit:
34.982,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
Despesa justificada:
34.912,50 euros
Import a pagar amb reducció:
34.912,50 euros
Import no justificat a donar de baixa:
70,00 euros
Número d'operació anterior:
2016054729
Total: 34.912,50 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
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Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Sisè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos
-

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

-

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

- Ajuntament de la Galera
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants municipal Gat
Galeret.
4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament, en la
justificació de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada
setmanal, és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.
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6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.

Beneficiari:
Ajuntament de la Galera
Municipi:
La Galera
Concepte subvenció:
LA GALERA - LLAR D'INFATNTS EL
GAT GALERET
Data Acord concessió:
16-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible:
10.360,00 euros
Import concedit:
10.360,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
Despesa justificada:
10.325,00 euros
Import a pagar amb reducció:
10.325,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
35,00 euros
Número d'operació anterior:
2016054839
Total: 10.325,00 euros
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Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Sisè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

- Ajuntament de la Fatarella
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants EEI Municipal.
4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament, en la
justificació de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada
setmanal, és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.
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6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.

Beneficiari:
Ajuntament de la Fatarella
Municipi:
La Fatarella
Concepte subvenció:
LA FATARELLA - EEI MUNICIPAL
Data Acord concessió:
16-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible:
8.575,00 euros
Import concedit:
8.575,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
8.470,00 euros
Import a pagar amb reducció:
8.470,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
105,00 euros
Número d'operació anterior:
2016054710
Total: 8.470,00 euros

Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
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Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Sisè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

- Ajuntament de Masdenverge
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions del Programa
extraordinari de suport als centres de titularitat municipal del primer cicle
d'educació infantil 2015-2016.
2. En data 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa extraordinari de suport als
centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016, de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica a
la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'ens local beneficiari més avall relacionat, ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida a la Llar d'infants municipal Verge
del Roser.
4. La documentació justificativa presentada, dins del termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que el certificat presentat per l'Ajuntament, en la
justificació de la subvenció pel que fa al nombre d'alumnes i la seva jornada
setmanal, és diferent al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa,
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció
concedida.

49

6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 20171010-323-46200-02
hi ha consignació pressupostària 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.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
4. Bases 13a de les específiques reguladores del Programa extraordinari de
suport als centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil
2015-2016 que regula el pagament de les subvencions i per la qual la falta de
justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la
corresponent pèrdua del dret al seu cobrament.
Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica a
l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases específiques
reguladores del Programa extraordinari de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil 2015-2016.
Segon.- Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació, amb càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost
vigent.

Beneficiari:
Ajuntament de Masdenverge
Municipi:
Masdenverge
Concepte subvenció:
MASDENVERGE - MARE DE DÉU DEL
ROSER
Data Acord concessió:
16-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible:
6.632,50 euros
Import concedit:
6.632,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
Despesa justificada:
6.562,50 euros
Import a pagar amb reducció:
6.562,50 euros
Import no justificat a donar de baixa:
70,00 euros
Número d'operació anterior:
2016054774

Total: 6.562,50 euros
Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de
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Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la quantitat
a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho manifesta.
Quart. Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Sisè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos
-

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

-

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

RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Polítiques Actives d’Ocupació
PUNT 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PEL CLÚSTER TIC CATALUNYA SUD I
PAGAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL
SEU PLA D’ACCIÓ DE L’ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 28 de
setembre de 2016 es va aprovar concedir una subvenció al Clúster TIC
Catalunya Sud per a regular la concessió d’una subvenció per donar suport al
seu Pla d’Acció per al 2016
Un cop rebuda la documentació justificativa presentada per l’entitat
beneficiària que es detalla a continuació i que s’annexa a l’expedient 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

Clúster TIC Catalunya Sud

Municipi

Reus

Concepte

Pla d’Acció any 2016

Data de concessió

28/09/2016
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Aplicació pressupostària

2016/8040/241/48960/01

Pressupost elegible

11.000,00 €

Percentatge sobre pressupost elegible

90,91%

Import concedit

10.000,00 €

Despesa justificada

10.987,77€

Import a pagar amb reducció

9.988,98 €

Import a donar de baixa

11,02 €

En data 31 de març de 2017 l’entitat beneficiaria va declarar que està
exempta d’obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Fonaments de dret
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, de 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 9.988,98€ euros.
2. Ordenar a Tresoreria el pagament amb reducció al beneficiari de l’import
amb el detall següent:

Beneficiari

Clúster TIC Catalunya Sud

Municipi

Reus

Concepte

Pla d’Acció any 2016

Data de concessió

28/09/2016

Aplicació pressupostària

2016/8040/241/48960/01

Pressupost elegible

11.000,00 €

Percentatge sobre pressupost elegible

90,91%

Import concedit

10.000,00 €

Despesa justificada

10.987,77€
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Import a pagar amb reducció

9.988,98 €

Import a donar de baixa

11,02 €

3. Donar de baixa l’import de 11.02 €
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.
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.

PUNT 14.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE BENEFICIARI
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A TORTOSA INNOVA, SL, A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA
SUBVENCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE XARXA
VIVERS D’EMPRESES DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE
L’EBRE. ANY 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 18 de
desembre de 2015 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: Tortosa Innova, SL
En data 5 d’octubre de 2015 el ple de l’Ajuntament de Tortosa va aprovar
inicialment el canvi en la forma de gestió del servei municipal del viver
d’empreses així com la dissolució de la Societat mercantil de capital
íntegrament municipal Tortosa Innova S.L. amb CIF B55500565, amb
efectes 31 de desembre de 2015 passant-se a gestionar pel propi
Ajuntament de forma indiferenciada i subrogant-se l’Ajuntament en tots els
drets i obligacions de la societat mercantil, amb efectes 1 de gener de 2016.
Un cop rebuda la documentació justificativa presentada per l’actual entitat
gestora del viver, l’Ajuntament de Tortosa, 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:
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Beneficiari

Ajuntament de Tortosa

Municipi

Tortosa

Concepte

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

Data de concessió

18/12/2015

Aplicació pressupostària

2015/8040/241/46200

Pressupost elegible

6.500,00 €

Percentatge sobre pressupost elegible

46,15 %

Import concedit

3.000,00 €

Despesa justificada

6.986.38€

Import a pagar

3.000,00 €

El 31 de març de 2016 el beneficiari 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:
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, de 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 2015.
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 el canvi de beneficiari a l’Ajuntament de Tortosa d’aquesta
subvenció, amb motiu de la liquidació i extinció de la societat Tortosa Innova
SL, d’acord amb el certificat que s’adjunta a l’expedient.
2. Aprovar la documentació justificativa presentada de l’entitat: Ajuntament
de Tortosa, atès que hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
corresponent del pressupost de la Diputació de Tarragona.
3. Ordenar a Tresoreria el pagament total 3.000 € a l’Ajuntament de Tortosa,
amb el detall següent:
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Beneficiari

Ajuntament de Tortosa

Municipi

Tortosa

Concepte

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

Data de concessió

18/12/2015

Aplicació pressupostària

2015/8040/241/46200

Pressupost elegible

6.500,00 €

Percentatge sobre pressupost elegible

46,15 %

Import concedit

3.000,00 €

Despesa justificada

6.986,38€

Import a pagar

3.000,00 €

4. Comunicar l’acord a Intervenció.
5. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Tortosa.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

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

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS NÚM. 1 (DEL PC1 AL PC12) DEL CONTRACTE DE
LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE LA POBLA
DE MONTORNÈS, CARRETERES T-210 I T-211.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Decret de Presidència núm. 8004330008-00-2016-002518 de data 24
d’agost de 2016, es va adjudicar el contracte de les obres de condicionament
de la travessera de la Pobla de Montornès, carreteres T-210 i T-211 a
l'empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA (NIF A85058618).
2. L’equip director de les obres presenta l’Acta de preus contradictoris núm. 1
(del PC1 al PC12) d’aquest contracte, signada el dia 6 d’abril de 2017 amb la
conformitat del representant del contractista.
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3. En data 20 d’abril de 2017, la Intervenció General informa favorablement
l’expedient de referència, ja que es reuneixen els requisits bàsics exigibles
des del punt de vista de la fiscalització limitada prèvia.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 234.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant TRLCSP), és procedent acceptar les modificacions consistents en
la introducció d’unitats d'obra no compreses en el projecte, mitjançant
l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris.
2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP ), estableix que:
"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no
figurin en el projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a
fixar es basaran en quant resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats
en la descomposició dels preus unitaris Integrats en el contracte i, en
qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data en que va tenir
lloc l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es
consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte,
sense perjudici del que estableix l'article 146.2 de la Llei."
3. La competència per a l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris núm. 1
(PC01 al PC12) de les obres de condicionament de la travessera de la Pobla
de Montornès. Carreteres T-210 i T-211, correspon al president de la
Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada a la Junta de Govern (decret núm.
2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (del PC1 al PC12) del
contracte de les obres de condicionament de la travessera de la Pobla de
Montornès, carreteres T-210 i T-211, signada el dia 6 d’abril de 2017 per
l’equip director de les obres i el representant de l’empresa adjudicatària
TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA (NIF A85058618).
Segon. Imputar la despesa derivada dels preus contradictoris d’aquest
contracte (Acta núm. 1) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3020-45361955 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori i a la
Intervenció General
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CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 16.- PROPOSTA DE PAGAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA URV, DINTRE DEL CONVENI MARC 20122015, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: RECERCA DE MATERIAL
I REDACTAT DEL LLIBRE “LA IMPLANTACIÓ DE PORT-AVENTURA A LES
COMARQUES DE TARRAGONA”.
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. El Ple de la Diputació, de data 29 de juny de 2012, va aprovar el Conveni
marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i
Virgili de l’any 2012 al 2015, en el qual es regula la participació econòmica
d’aquesta corporació en les activitats universitàries de la URV, tant en l’àmbit
de la docència com en el de la investigació, vinculades a les comarques de
Tarragona o de les Terres de l’Ebre i que promogui un nou model econòmic
basat en la societat del coneixement com a instrument de millora i
modernització del territori.
2. En data 23 d’octubre de 2012 es va signar l’esmentat conveni.
3. La Junta de Govern, de 18 de desembre de 2015, va aprovar la concessió
d’una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització del
projecte 2015/15: Recerca de material i redactat del llibre “La implantació de
Port-Aventura a les comarques de Tarragona.
4. La Junta de Govern, de 22 de gener de 2016, va aprovar la concessió
d’una pròrroga per a l’execució del projecte2015/15: Recerca de material i
redactat del llibre “La implantació de Port-Aventura a les comarques de
Tarragona, fins al 12 de setembre de 2016.
5. En data 27 de gener de 2017 (RE 1-2017-002724-1 de data 27/01/2017) la
Universitat Rovira i Virgili va presentar la documentació justificativa i el total
de les despeses de les activitats realitzades, segons s’estableix al conveni.
6. Revisada la documentació tramesa per la URV, per tal de justificar la
subvenció concedida d’acord amb el conveni signat, s’ha comprovat que
l’import total de les despeses executades de l’actuació subvencionada ha
estat inferior a l’import del pressupost presentat inicialment, el qual va servir
per a quantificar l’import de la subvenció.
7. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost
de la Diputació de Tarragona 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 i donar l’oportuna audiència
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al beneficiari als efectes que pugui formular les al·legacions i consideracions
que estimi oportú”.

FONAMENTS DE DRET:
1. Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local
2. 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.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú i de les
administracions públiques.
4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5. Conveni – Acord marc de col·laboració entre la diputació de Tarragona i
la Universitat Rovira i Virgili, de l’any 2012 al 2015.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s’indica, amb càrrec a
la partida i núm. d’assentament que es fa constar:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: Projecte 2015/15: Recerca de material i redactat del llibre
“La implantació de Port-Aventura a les comarques de Tarragona”.
Data Acord concessió: 18-12-2015
Data Acord pròrroga execució: 22-01-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-9000-462-45101-02
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
Import concedit: 30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100%
Despesa justificada: 20.367,55 euros
Import a pagar amb reducció: 20.367,55 euros
Import no justificat a donar de baixa: 9.632,45 euros
Número d'operació anterior: 2015054186

Segon.- Procedir a la compensació de crèdit, en cas que els beneficiaris
tinguin deutes pendents amb aquesta Diputació.
Tercer.- Donar de baixa el crèdit restant d’acord als terminis establerts.
Quart.- Notificar l’acord a l‘interessat.
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Cinquè.- Comunicar la resolució a la Intervenció per tal que tramiti
l’expedient d’aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el
crèdit restant d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
-

-

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

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’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions d’aprovació,
s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal d’aprovar les
factures i els justificants de depesa.
3. Per Junta de Govern 21 d’abril de 2017 es va aprovar la relació a
l’aprovació núm. 00918, de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, que contenia la
factura núm. de registre 002252, per import de 47.819,20 €, d’ABS
INFORMATICA, amb NIF B59383596.
Segons informe de data 31.03.2017, de direcció de l’Àrea de Coneixement i
Qualitat, d’aquesta factura s’havia de fer un pagament parcial, de manera que
correspon abonar l’import de 44.000,00 € i fer una retenció per l’import de
3.819,20 €.
S'ha detectat un error en l’operació comptable d’aquesta factura, per la qual
cosa s’han d’anul·lar les corresponents operacions comptables i, en
conseqüència, aprovar l’operació rectificada, núm. de registre 019389, en la
relació a l’aprovació núm. 01081.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
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2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
i liquidació d'obligacions.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagament d’exercicis anteriors.
4. Article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques.
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 222.082,58 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Secretaria.............................................................................23.583,73 €
Núm.01043..............................................................................9.337,42 €
Núm.01123.................................................................................944,76 €
Núm. 01116.............................................................................7.277,90 €
Núm. 01115.............................................................................5.915,85 €
Núm. 01142................................................................................107,80 €
Serveis Interns
Núm. 01087
Núm. 01120
Núm. 01119
Núm. 01118

10.955,36 €
4.561,25 €
1.359,01 €
2.151,47 €
2.883,63 €

Recursos Humans-PAO
2.382,00 €
Núm. 01108
-250,00 €
Núm. 01109...............................................................................2.632,00 €
Coneixement i Qualitat
86.956,11 €
Núm. 01081
44.000,00 €
Núm. 01121
38.000,69 €
Núm. 01133....................................................................................601,97 €
Núm. 01100.................................................................................4.353,45 €
SAM...........................................................................................12.449,68 €
Núm. 01073.................................................................................3.023,79 €
Núm. 01114.................................................................................3.229,43 €
Núm. 01074.................................................................................6.196,46 €
SAC
Núm. 01075
Núm. 01076
Núm. 00247
Núm. 01093
Núm. 01094
Núm. 01096
Núm. 01117

69.559,21 €
368,70 €
22.239,36 €
582,47 €
190,02 €
21.037,94 €
3.558,08 €
1.933,67 €
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Núm. 01113
1.227,56 €
Núm. 01112
191,72 €
Núm. 01111
280,76 €
Núm. 01102
4.163,61 €
Núm. 01101
504,48 €
Núm. 01099
4.925,24 €
Núm. 01103.................................................................................4.430,07 €
Núm. 01104.................................................................................3.925,53 €
SAT
16.196,49 €
Núm. 01059
14.835,63 €
Núm. 01106.................................................................................1.360,86 €

2. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen, per un import total de 2.769,81
€, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAT
Núm. 01050

2.769,81 €
2.769,81 €

3. Rectificar el punt primer de l’acord de data 21 de d’abril de 2017 de la
manera que s’indica:
On diu:
"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
1.108.977,05 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
[...]
Coneixement i Qualitat

282.151,91 €

[...]
Núm. 00918.........................................................46.554,43 € [...]"
Ha de dir:
"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
1.064.977,05 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
[...]
Coneixement i Qualitat

238.151,91 €

[...]
Núm. 00918.........................................................2.554,43 € [...]"

4. Donar de baixa les operacions comptables corresponents a la factura
núm. de registre 02252.
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5. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades 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 167.319,11 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència Municipal ........................…........... 79.605,28 euros
Núm. 1088 ........................................................................... 21.155,28 euros
Núm. 1090 ........................................................................... 58.450,00 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ................................... 52.747,59 euros
Núm. 1063 ........................................................................ 5.194,59 euros
Núm. 1078 ........................................................................ 9.982,50 euros
Núm. 1079 ........................................................................ 1.200,00 euros
Núm. 1089 ........................................................................ 6.566,73 euros
Núm. 1091 ........................................................................ 8.167,04 euros
Núm. 1122 ........................................................................ 13.439,66 euros
Núm. 1131 ........................................................................ 8.197,07 euros
Comunicació .................................................................. 34.966,24 euros
Núm. 1080 ....................................................................... 2.724,46 euros
Núm. 1083 ....................................................................... 32.241,78 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents beneficiaris
de les subvencions concedides en el seu dia i que consten a les relacions
comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
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3.- 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 19.- 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:
RH i PAO:
1. Conveni amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Acord Junta Govern: 27/05/2016
Objecte de la subvenció: Desenvolupament del programa multisectorial
Comboi per acompanyar les persones emprenedores en la posada en marxa
de noves activitats econòmiques, any 2016.
2. Conveni amb UGT i AMIC
Quantitat concedida: 7.200,00 euros (AMIC) i 4.800,00 euros (UGT)
Acord Junta Govern: 28/09/2016
Objecte de la subvenció: "Programa d'informació i assessorament
d'estrangeria i laboral a la província de Tarragona
3. Subvenció nominativa a l'Associació Espanyola de Directius
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Acord Junta Govern: 24/03/2017
Objecte de la subvenció: Suport econòmic a l'organització de la Primera
Edició del fòrum Reinventa't a l'any 2016
4. Subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Selva del Camp
Quantitat concedida: 7.500,00 euros
Acord Junta Govern: 24/03/2017
Objecte de la subvenció: Realització de la "Nit del Comerç del Camp de
Tarragona" de l'any 2016
Cultura:
5. Conveni amb l'Associació APASA d'Amposta
Quantitat concedida: 35.000,00 euros
Acord Junta Govern: 02/12/2016
Objecte de la subvenció: Reforma Llar - Residència l'Àngel
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AITC:
6. Conveni amb l'Ajuntament de Tarragona
Quantitat concedida: 1.362.000,00 euros
Acord Junta Govern: 15/07/2016
Objecte de la subvenció: Remodelació de l'estadi d'atletisme de Camp Clar
per tal d'adequar-los a la celebració de la XVIII Edició dels Jocs de la
Mediterrània.
7. 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 polisportiu de Camp Clar per tal d'adequar-los a la celebració de la
XVIII Edició dels Jocs de la Mediterrània.

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:
RH i PAO:
1. Nom entitat: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
Quantitat a lliurar: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 241 48969 02
2. Nom entitat: Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Quantitat a lliurar: 4.800,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 241 48901 02
3. Nom entitat: Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC)
Quantitat a lliurar: 7.200,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 241 48901 02
4. Nom entitat: Associació Espanyola de Directius
Quantitat a lliurar: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 920 48128 02
5. Nom entitat: Ajuntament de la Selva del Camp
Quantitat a lliurar: 7.500,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 431 46239 02
Cultura:
6. Nom entitat: Associació APASA d'Amposta
Quantitat a lliurar: 35.000,00 euros
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Aplicació pressupostària: 2017 2010 231 78914 02
AITC:
7. Nom entitat: Ajuntament de Tarragona
Quantitat a lliurar: 117.118,07 euros (34.585,16 € de la 5a certificació de la
piscina i 82.532,91 € de la 7a certificació de l'estadi)
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 99.500,00 euros:
RH i PAO ......................................................................... 64.500,00 euros
Núm. 1068 ........................................................................ 30.000,00 euros
Núm. 1082 ........................................................................ 12.000,00 euros
Núm. 1095 ........................................................................ 15.000,00 euros
Núm. 1098 ........................................................................ 7.500,00 euros
Cultura ............................................................................ 35.000,00 euros
Núm. 1092 ........................................................................ 35.000,00 euros
AITC ................................................................................ 117.118,07 euros
Núm. 1125 ...................................................................... 117.118,07 euros
Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.
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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