DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 31 de març de 2017
Essent dos quarts d'onze del matí queden reunits al Saló de Comissions "Julio
Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern, sota la
Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Corporació, i amb
l’assistència dels següents Srs. Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual

Excusa la seva assistència l' Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
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 24
DE MARÇ DE 2017.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 24 de març de 2017.
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PUNT 2.- PROPOSTA D'INFORME PRECEPTIU SOBRE LA DISSOLUCIÓ DE
L'AGRUPACIÓ DEL LLOC DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DELS
MUNICIPIS DE PORRERA, PRADELL DE LA TEIXETA I LA TORRE DE
FONTAUBELLA.
Fets
L’Ajuntament de Porrera (RE1-2017-0027085-1, de 23 de gener de 2017) ha
sol·licitat a la Diputació l'informe preceptiu sobre la dissolució de l’agrupació
dels municipis de Porrera, Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella per al
sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció, que preveu, per a la
constitució i dissolució de les agrupacions, l'article 3.b) de l'RD 1732/1994, de
29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball de funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter nacional, i l'article 9.2 del Decret 195/2008, de
7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya.
L’Ajuntament de Porrera, per acord plenari de data 13 de desembre de 2016,
va aprovar la dissolució de l’esmentada agrupació de municipis i va fer constar
la seva voluntat de proveir l’esmentat lloc de treball en la seva plantilla a través
d’algun dels mecanismes previstos en els articles 3.a), 5, 33 i ss del Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació nacional, o mitjançant la creació d’una nova
agrupació amb altres municipis veïns.
Segons es manifesta en l’informe emès en data 6 de març de 2017 pel Servei
d'Assistència Municipal, de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Pradell
de la Teixeta, en sessió plenària de 20 de desembre de 2016 va acceptar la
petició de l’Ajuntament de Porrera de dissolució de l’agrupació voluntària de
municipis, i l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella va prendre el mateix acord
per sessió plenària de 23 de desembre de 2016. Ambdós ajuntaments van
acordar realitzar les gestions oportunes per tal d’iniciar la constitució de la nova
agrupació de la Torre de Fontaubella l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
Tanmateix, no consten en l’expedient cap d’aquests acords ni, a data d’aquest
acord, s’ha rebut petició d’informe preceptiu per a la constitució de la nova
agrupació.
L'esmentat informe del SAM considera que cap dels tres municipis compleix
amb els requisits pressupostaris per a demanar l’exempció del lloc de
Secretaria Intervenció i tanmateix, observa que tots tres municipis poden
acollir-se a convocatòria de les subvencions del PAM 2017 de la Diputació de
Tarragona, on existeix una línia d’ajut per a municipis de menys de 1.000
habitants, per un import de 10.000,00 euros per municipi per a les despeses de
retribucions i seguretat social empresa, destinada aquells municipis, d’escassa
capacitat econòmica i de gestió, que no tinguin coberta aquesta plaça i per
garantir la seva provisió reglamentària.

Fonaments de dret
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1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball
de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
4. Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de
les entitats locals de Catalunya.
5. Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional.
6. Reglament del Servei d'Assistència de Secretaria Intervenció de la Diputació
de Tarragona.

Consideracions
D’acord amb l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’article 1 de l’RD 1174/1987, de 18 de setembre, de
règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, són funcions
públiques necessàries a totes les corporacions locals la de Secretaria, que
comprèn la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i la de control i
fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària, i la
comptabilitat, la tresoreria i la recaptació. La responsabilitat d’aquestes funcions
de Secretaria i control i fiscalització interna es reserva a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional (article 92 bis paràgraf 2 LRBRL i article 2 RD
1174/1987), i els corresponents llocs de treball que tinguin atribuïdes aquestes
funcions han d’estar reservats a aquests funcionaris (article 7 RD 1174/1987),
segons l’escala que correspongui en funció de la classificació normativament
establerta (article 2 RD 1732/1994).
La reserva de l’exercici d’aquestes funcions a determinats funcionaris s’articula
com una garantia de legalitat i regularitat de l’activitat administrativa local, amb
la qual cosa en tot moment cal assegurar la provisió dels corresponents llocs
de treball a les corporacions locals per al degut exercici de les funcions
públiques necessàries, sigui quina sigui la forma de provisió d’entre les que
preveu l’RD 1732/1994.
En el cas d’aprovar-se la dissolució de l’agrupació dels municipis de Porrera,
Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella per al sosteniment en comú del
lloc de Secretaria Intervenció no queda acreditat en la documentació aportada
per a l’emissió de l’informe com es garantiria l’exercici d’aquestes funcions
reservades i preceptives en els esmentats municipis.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Informar desfavorablement sobre la dissolució de l’agrupació de
Secretaria Intervenció dels Ajuntaments de Porrera, Pradell de la Teixeta i la
Torre de Fontaubella, atès que no queda garantida la prestació de l’esmentada
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funció reservada, així com tampoc la cobertura pressupostària per a fer front
individualment a les despeses derivades de la provisió dels corresponents llocs
de treball dels esmentats ajuntaments.
Segon.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Porrera, Pradell de la
Teixeta i la Torre de Fontaubella.

Serveis Jurídics
PUNT 3.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA DIPUTACIÓ
PELS DANYS SOFERTS EN UN ACCIDENT DE CIRCULACIÓ A LA CTRA. LA
RIERA DE GAIÀ T-202, PUNT KILOMÉTRIC 2+8
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora XXX
contra la Diputació de Tarragona

Antecedents administratius
1.- En data 31 de març de 2016 té entrada al Registre general de la Diputació
de Tarragona la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la
senyora XXX per danys ocorreguts el dia 1 d'abril de 2015, quan circulava amb
la seva motocicleta Piaggio Beverly 300 per la carretera de la Riera de Gaià, T202, en direcció El Catllar, a l'alçada del punt quilomètric 2,8 va sortir de la
calçada degut a l'existència d'una massa de repelat de plàstic de cablejat que
no va poder esquivar.
Pels danys soferts la reclamant inicialment, mitjançant escrit amb registre
d'entrada de data 31 de març de 2016, demana una indemnització per un
import total de 4.379,51 euros, dels quals sol·licita 2.613,42 euros en concepte
de danys personals (a raó a de 6 dies impeditius i 72 dies no impeditius); i
1.766,09 euros en concepte de danys materials.
Posteriorment, mitjançant escrit amb registre d'entrada de data 16 de setembre
de 2016, valora els danys personals soferts en un total de 8.647,98 euros (a
raó de 6 dies impeditius i 264 dies no impeditius).
2.- Per Decret de la Presidència de data 5 de maig de 2016 s'admet a tràmit la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora XXX i es
tramita segons determina la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel
Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
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3. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència a la interessada
per termini de 10 dies, temps durant el qual la senyora xxx va presentar el seu
escrit d’al·legacions, en què merament es ratifica amb tots els escrits i
documents presentats
Fets provats
1.- El titular de la motocicleta Piaggio Beverly 300, matrícula XXX, és el senyor
XXX, segons consta al permís de circulació de la motocicleta.
2.- La motocicleta propietat del senyor XXX està assegurada per l'EQUITÉ
assegurances segons pòlissa núm. XXX.
3.- XXX, en data 9 de setembre de 2016 atorga autorització a favor de la Sra.
XXX per a la reclamació dels danys materials de la motocicleta Piaggio Beverly
300, matrícula XXX de la que n'és titular.
4.- En el moment dels fets la motocicleta era conduïda per la senyora XXX.
5.- La senyora XXX tenia autorització per conduir motocicletes des del 12 de
gener de 1996.
6.- Els fets ocorren el dia 1 d'abril de 2015 a la carretera T-202, sobre les 14.45
hores en el punt quilomètric 2,8.
7.- La carretera T-202 és de titularitat de la Diputació de Tarragona.
8.- Que a la carretera, en la direcció en què circulava la reclamant, hi ha
senyalització vertical d'existència de revolt, i de recomanació de circular a una
velocitat de 30 km/h.
9.- Que la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de la carretera és de 367 vehicles,
segons informe del Servei d'Assistència al Territori (SAT) de 15 de setembre de
2016.
10.- El Servei de la Regió d'Emergències de Tarragona en la data dels fets -1
d'abril de 2015- no va efectuar cap actuació en el lloc de l'incident, segons
informe del cap de la Regió d'Emergències de Tarragona de 23 de novembre
de 2016.
11.- El dia 1 d'abril de 2015, una patrulla dels Mossos d'esquadra, realitzant
patrullatge per la zona, va localitzar l'accident, segons l'informe dels Mossos
d'Esquadra de 12 de desembre de 2016, sense que l'accidentada, ara
reclamant, hagués trucat al 112 donant avís de l'accident.
12.- En el lloc de l'accident, la patrulla localitza la motocicleta matrícula XXX i a
l'entrada del revolt, al mig del carril, es varen detectar virutes de triturat de
plàstic de cablejat elèctric (dimensions aprox. 5mt de llarg x 0,50 mts d'ample x
0,05 mts d'espessor), tal com es pot comprovar a les fotografies annexades al
comunicat d'accidents de trànsit de la DGP núm. NAT000602/15/ARTTARRAG.
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13.- En l'esmentat comunicat, els agents indiquen que es desconeix la
procedència de les restes de plàstic triturat que cobria parcialment el ferm de la
calçada, i que aquestes restes fan especialment lliscant la superfície de la
calçada.
14.-Estant els agents actuants al lloc de l'accident elaborant el full d'informació
d'accidents, les virutes de repelat de cablejat elèctric es van anar escampant
per la via degut al pas dels vehicles, ja que el seu poc pes feia que
s'escampessin fàcilment.
15.- A la fi de l'assistència de l'accident per part dels agents dels Mossos
d'Esquadra actuants, no va quedar dipositat de forma significativa repelat de
cable al damunt de la via, no essent cap perill per a la resta d'usuaris, tal i com
informaren els Mossos d'Esquadra en data 12 de desembre de 2016.
16.-Tot i que en aquell moment els agents actuants en la intervenció no varen
activar al servei de manteniment de carreteres, el mateix dia dels fets, a les
18:40 hores, la secció de Conservació del SAT va rebre un avís dels Mossos
d'Esquadra per realitzar la neteja de la calçada de la carretera T-202, per
l'existència de troços de plàstic a la via, personant-se els membres del SAT al
lloc dels fets a les 19:05 hores, donant per finalitzades les tasques de neteja a
les 20:00 hores.
17.- Els treballs realitzats per la secció de Conservació del SAT, d'acord amb el
que consta en el document d'incidència urgent a la xarxa de carreteres del SAT
de data 1 d'abril de 2015, varen consistir en la retirada d'un plàstic i una bossa
de brossa de la cuneta, recorrent la carretera T-202 del punt quilomètric 0+00
al punt quilomètric 6+00.
18.- El vigilant de carreteres del Servei d'Assistència al Territori de la Diputació
de Tarragona va passar a comprovar l'estat de la carretera T-202 els dies 5, 13,
23 i 31 de març, els dies 14 i 24 d'abril, i els dies 8, 15 i 25 de maig de 2015 i
en tots els casos l'estat del ferm era satisfactori. Per tant, el dia abans de
l'accident es van efectuar les pertinents tasques de control de l'estat de la
carretera.
19.- Durant els mesos de març, abril i maig de 2015 el SAT no té constància de
cap altra incidència de les mateixes característiques que la soferta pel
reclamant en aquesta zona de la carretera T-202, segons informe del SAT de 9
de juny de 2016.
20.- El senyor XXX, segons consta en la declaració que efectua durant la
testifical realitzada el 4 d'octubre de 2016, va veure caure a la senyora xxx de
la motocicleta, atès que en el moment dels fets circulava amb el seu vehicle per
l'altre carril de la via, en sentit contrari al del carril per on circulava la reclamant.
21.- Segons consta en l'esmentada testifical, la caiguda es va produir en un
revolt, indicant que en aquell punt de la calçada hi havia restes d'algun element
que el senyor XXX descriu com "granulat de plàstic", remarcant que aquesta
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substància únicament es trobava sobre la superfície del carril per on circulava
l'ara reclamant, atès que l'altre carril per on circulava el testimoni estava nét.
22.- En data 1 d'abril de 2015, la senyora XXX, a les 19:58 hores fou al Servei
d'urgències de l'ABS Torredembarra, diagnosticant-se-li contusions vàries,
segons l'informe de l'esmentat Servei d'1 d'abril de 2015.
23.- En data 14 d'abril de 2015 es sol·licita ecografia parts toves, per la
persistència d'un hematoma a la cuixa esquerra.
24.- Mitjançant Informe de l'Hospital Viamed Monegal de 22 d'abril de 2015, es
realitza exploració "con transductor de alta frecuencia sobre cara anterior del
trocanter mayor izquierdo, donde se observa lesión fusiforme, anecogenica de
enter 5 y 8 cms de longitud, compatible con hematoma organizado o lesión de
morell lavalle" .
25.- Segons informe provisional de data 17 de juny de 2015 de l'Hospital
Viamed Monegal, de l'exploració realitzada a la reclamant es conclou que
s'aprecia edema muscular post-traumàtic a la cama esquerra.
26.- En data 20 d'agost de 2015, l'empresa Copyrightmoto, emet pressupost
núm.B/47, en què es descriuen peces corresponents a una motocicleta Piaggio
Beverly 300 i en concepte de mà d'obra. Per tant aquest pressupost s'emet
transcorreguts 4 mesos i 19 dies des de la data de l'accident (1 d'abril de 2015).
27.- En data 23 d'agost de 2016, és a dir transcorreguts 1 any, 4 mesos i 22
dies des de la data de l'accident, es va abonar la factura de la reparació de la
motocicleta a Copyrightmoto.
Fonaments de dret
1.- Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
Des del proppassat dia 3 d'octubre, aquesta matèria està regulada per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i per la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques. Tanmateix, en ser la data d'interposició de la present reclamació de
responsabilitat patrimonial prèvia a l'entrada en vigor de la normativa
esmentada, la tramitació del mateix s'ha dut a terme d'acord amb la legislació
vigent en la data d'interposició.
L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que
l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
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-

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de
ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.

-

Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el
deure jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.

-

Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit
o il·lícit de l'actuació administrativa.

-

Exoneració en els supòsits de força major.
Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la
reclamació es presenti abans del transcurs de l'any des del fet
motivador de la responsabilitat.

-

2.- Compliment del deure de conservació i manteniment de la carretera
D'acord amb l'article 31.1 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres preveu, en relació a l'explotació
de carreteres: "l'explotació de la carretera comprèn les operacions de conservació i
manteniment, i les actuacions dirigides a la defensa de la via i a millorar-ne l'ús,
incloses les actuacions referents a senyalització, ordenació d'accessos i ús de les
zones de domini públic, de servitud i d'afecció, i també les adreçades a assegurar la
integració de la via en el seu entorn i, especialment, el compliment de les mesures
correctores establertes".

Per la seva banda, l'article 15 de la Llei 25/1988 de 29 de juliol, de carreteres
(d'aplicació en el moment dels fets) preveu: "La explotación de la carretera
comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones
encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a
señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, de
servidumbre y de afectación".

La carretera T-202 és de titularitat de la Diputació de Tarragona, de manera
que d'acord amb la normativa n'ha de tenir cura aquest ens local, per mitjà del
Servei d'Assistència al Territori (SAT), el qual gestiona el manteniment i
conservació de les vies de comunicació de les quals és titular i també realitza
un control de vigilància de les carreteres amb l'objectiu de garantir la seguretat
del trànsit, la qual cosa es pot comprovar en l'informe del SAT de 9 de juny de
2016.
Així es demostra amb els comunicats del vigilant de carreteres de data 5, 13,
23 i 31 de març de 2015, de 14 i 24 d'abril de 2015, i de 8, 15 i 25 de maig de
2015 annexats a l'informe del SAT de 9 de juny de 2016. Queda així demostrat
que en tres mesos el vigilant de carreteres va passar 9 vegades per la carretera
T-202, diversos dies mensualment, amb una freqüència especialment alta a
l'entorn de la data dels fets (fins i tot un dia abans de l'accident), essent que en
tots els casos l'estat del ferm era satisfactori, tal i com es pot comprovar en els
esmentats comunicats. Per tant, la Diputació realitza un control continu de
l'estat de les seves carreteres en la mesura de les possibilitats que els recursos
de què disposa li permeten.
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És de destacar que l'accident es produí el dia 1 d'abril de 2015 i, justament,
consta que el vigilant de carreteres va passar per la T-202 un dia abans, és a
dir el 31 de març de 2015. Per tant, la presència de virutes de repelat de
cablejat elèctric a la carretera era molt recent.
A aquesta conclusió, de la immediatesa en el temps transcorregut des de la
presència d'aquell material al ferm de la calçada al moment en què es produeix
la caiguda de l'ara reclamant de la seva motocicleta, s'arriba també arran del
contingut de l'informe emès pels Mossos d'Esquadra en data 12 de desembre
de 2016, en què s'indica que: "Estant els agents actuants al lloc de l'accident
elaborant el full d'informació d'accidents, les virutes del repelat de cablejat elèctric es
van anar escampant per la via degut al pas dels vehicles per la via, ja que el seu poc
pes feia que s'escampessin fàcilment. A la fi de l'assistència de l'accident no va quedar
dipositat de forma significativa repelat de cable al damunt de la via, no essent cap perill
per a la resta d'usuaris".

Aquests fets objectius acrediten que entre el vessament d'aquell material que
els Mossos d'Esquadra identifiquen com virutes de repelat de cablejat elèctric i
el sinistre va transcórrer molt poc temps, la qual cosa fa materialment
impossible l'actuació prèvia del Servei de Conservació de la carretera dins
d'uns estàndards normals de funcionament, atès que per la lleugeresa del
material dipositat a la via, si hagués transcorregut molt de temps, aquell ja
s'hagués eliminat de per si.
És més, segons l'informe del SAT de data 9 de juny de 2016, des del Servei de
Carreteres no es tenia coneixement de cap altra incidència de les mateixes
característiques en aquella zona de la carretera T-202 entre els mesos de març
a maig de 2015.
Per això es considera que s'han acomplert els estàndards de manteniment
exigibles a l'Administració. El Tribunal Suprem ha establert en reiterades
ocasions que "el deber de vigilancia inherente al servicio público de mantenimiento
de las carreteras y en concreto la posible omisión por parte de los órganos encargados
de la conservación de la vía y de la retirada de obstáculos existentes en ella, no puede
exceder de lo razonablemente exigible, lo que desde luego no puede serlo una
vigilancia tan intensa y puntual que sin mediar prácticamente lapso de tiempo
apreciable cuide de que el tráfico en la calzada sea libre y expedito" (STS de 9 de

desembre de 1993).
En igual sentit, la doctrina que emana de la STS de 11 de Febrer de 1987 en
relació a un supòsit d'un accident provocat per una taca d'oli a una carretera,
deixava ja patent que en casos en què hi ha "intervención en el hecho causante de
un tercero ajeno a la Administración y que ocasionó la situación de peligro generadora
del daño, rompe el carácter directo entre el actuar administrativo y el perjuicio
ocasionado" I afegeix: "por muy estricto concepto que se tenga de la función de
vigilancia – en relació al manteniment de les vies i garantir les millors condicions
de seguretat - no quepa imputar a la Administración por no eliminar perentoriamente
y con toda urgencia una mancha de aceite que en un momento dado pueda producirse
de forma tan repentina e impensable, y por consiguiente, falta ese nexo causal preciso
entre el daño causado y el catuar de la Administración en el manteniemiento del
servicio público de carreteras".
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En conseqüència, cal entendre que el deure de vigilància que la normativa li
imposa queda suficientment cobert, i que l'Administració Pública ha actuat
dintre dels estàndards de funcionament normals que li són exigibles.
Per altra banda, cal tenir en compte que en els casos que no es poden
preveure els riscos per existència de substàncies alienes a la via, com el cas
que ens ocupa, la jurisprudència indica, per poder entendre que l'Administració
ha complert amb el deure de conservació i manteniment que se li considera
inherent, que en saber del perill, immediatament realitzi les tasques de neteja i
condicionament de l'espai. La Diputació va tenir coneixement de l'existència
d'aquelles restes de repelat de plàstic de cablejat elèctric a la calçada de la
carretera T-202 a través de l'avís realitzat pels Mossos d'Esquadra el dia 1
d'abril de 2015 (dia de l'accident de la senyora XXX) a les 18:40 hores i
immediatament s'avisa a la Brigada de Conservació qui procedeix a realitzar les
tasques de neteja, ja que com consta al comunicat d'emergències, es varen
presentar al lloc indicat a les 19:05, donant per finalitzada aquella tasca a les
20:00 hores. Per tant, des de que la Diputació té coneixement de l'existència
del perill i l'acabament de les tasques de neteja únicament transcorre 1 hora i
20 minuts. La jurisprudència ha manifestat que si la neteja es fa d'immediat en
quant se sap de l'existència del perill no existeix responsabilitat de
l'Administració (SSTSJ de Catalunya de 16 de novembre i de 12 de desembre
de 2006, SSTSJ del País Basc de 12 de desembre de 2003 i de 30 d'octubre
de 2008).
Més encara si tenim en compte que, d'acord amb l'informe de Mossos
d'Esquadra de data 12 de desembre de 2016, s'exposa que a la fi de
l'assistència de l'accident no va quedar dipositat de forma significativa repelat
de plàstic de cablejat elèctric al damunt de la via, no constituint per tant, cap
perill per a la resta d'usuaris, i per aquest motiu els Mossos inicialment no van
activar el servei de manteniment de carreteres. Tanmateix, com queda acreditat
mitjançant l'avís realitzat posteriorment pels propis Mossos d'Esquadra a les
18:40 hores al Servei de carreteres de la Diputació s'indica l'existència de
trossos de plàstic a la via al punt quilomètric 2,5, i en les tasques que varen
realitzar la Brigada de conservació del SAT un cop desplaçats al lloc indicat, tal
i com es recull en el comunicat d'incidències d'1 d'abril de 2015, es va procedir
a la retirada d'un plàstic i una bossa de brossa de la cuneta i es recorre la
carretera del punt quilomètric 0+00 al 6+00. Per tant, després de l'esmentada
intervenció efectuada pel SAT es constata que resultaren coherents les
consideracions efectuades "in situ" pels Mossos d'Esquadra que mentre
patrullaven per la T-202 van localitzar l'accident i que, en un primer moment,
varen considerar innecessari activar el servei de manteniment de carreteres per
la inexistència de perill per a la circulació del trànsit rodat, atès que l'únic que
detecta la Brigada del SAT al desplaçar-se al lloc dels fets és un plàstic i una
bossa de brossa que no es trobaven sobre el ferm de la calçada, sinó a la
cuneta, procedint a la seva retirada.
En conseqüència, i seguint la doctrina perfilada per la Sentència del Tribunal
Suprem de 7 d'octubre de 1999 (RCA 468/1996 ): "se ha de concluir que en los
supuestos de intervención de un tercero, como en caso de autos derramando
sustancias deslizantes en la calzada, el nexo causal habrá de establecerse entre la
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inactividad de la Administración por omisión del cumplimiento de los deberes de
conservación y mantenimiento a fin de tenerlas útiles y limpias y muy concretamente
de su deber de detectar con la mayor premura su existencia, o bien, en el caso de que
fuera detectada a tiempo, por incumplimiento de sus deberes de señalización del
peligro y restauración inmediata.
Por tanto no es la mera existencia de la mancha deslizante en la calzada causante del
daño, por sí misma, fuente de responsabilidad de la Administración encargada de su
explotación. Su responsabilidad nacerá o bien porque tardó mucho tiempo en detectar
su existencia, o bien porque tardó excesivo tiempo en señalizar el peligro y restaurar la
seguridad del tráfico"

Per tant, el deure de conservació i manteniment s'ha acomplert correctament,
per la qual cosa, no es pot imputar responsabilitat per manca de compliment
d'aquest deure.
3.- Inexistència de relació causal: culpa d'un tercer desconegut
En aquest cas, no hi ha dubte de l'existència, en el lloc de l'accident, de restes
de repelat de plàstic de cablejat elèctric d'origen desconegut que ocupava la
part de la calçada corresponent al mig del carril per on circulava la reclamant,
segons manifesta el comunicat d'accidents de trànsit de la DGP dels Mossos
d'Esquadra núm. NAT 000602/15/ARTTARRAG. Cal considerar que és un fet
extern al marc del servei, ja que en cap moment s'indica a l'esmentat document
dels Mossos que el vessament provingués de cap element de la pròpia
carretera. En conseqüència, només és possible que sigui exterior a aquesta, la
qual cosa implica la intervenció d'un tercer no identificat i totalment aliè al servei
públic. Tractant-se com es tracta d'una carretera amb una intensitat mitjana
diària de 367 vehicles, queda clar que és una via per on transiten vehicles, com
per exemple camions que transporten càrrega i, per tant, és del tot possible que
un tercer desconegut perdés part d'aquella càrrega amb la qual la senyora XXX
va relliscar. Més encara, tenint en compte que, com descriuen els Mossos en el
seu comunicat, l'incident es produí en arribar al punt quilomètric 2,8 de la T202, en què hi ha un revolt cap a l'esquerra. En el mateix sentit, el senyor XXX
en la seva testifical, realitzada el 4 d'octubre de 2016, també indica l'existència
en el lloc en què es va produir la caiguda d'un revolt, i que només en el carril
per on circulava l'ara reclamant hi havia restes del que defineix com "granulado
de plástico", remarcant que únicament hi havia aquelles restes en aquell punt
de l'altre carril, no a tota la carretera, doncs el carril per on el testimoni circulava
estava net.
Així mateix, cal dir que, d'acord amb el comunicat d'accidents de trànsit de la
DGP dels Mossos, la caiguda es va produir a les 14:45 hores, és a dir, amb
llum diürna i bona visibilitat. Per la qual cosa, atès que tal i com recull
l'esmentat comunicat les restes de repelat de plàstic de cablejat elèctric no
ocupaven tota la calçada, sinó una part del carril per on circulava la reclamant
amb la seva motocicleta de dimensions aproximades: 5 metres de llarg per 50
centímetres d'ample, i tenint en compte que cada carril de circulació té una
amplada de 3,5 metres, segons informa el SAT de la Diputació en document
annexat amb el seu informe de 9 de juny de 2016, resulta que amb una mínima
atenció a les circumstàncies del trànsit s'hagués pogut esquivar aquelles
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restes, tenint en compte que la senyalització vertical existent en aquell punt
recomana circular a 30 km/h per l'existència de revolts.
Així doncs, l'existència d'aquelles restes de repelat de plàstic de cablejat
elèctric sobre la via va ser causada per un altre, un tercer que produeix el
trencament de la relació de causalitat i que, segons disposa reiterada
jurisprudència, provoca que la responsabilitat ja no recaigui en l'Administració.
En aquest sentit es pronuncia la Sentència del TSJ del País Basc d'11 de
novembre de 2000 quan diu: "la conducta del tercero no identificado de verter gasoil
sobre la calzada, inmediatamente debe considerarse como interruptora del nexo
causal con las consecuencias de exonerar a la Administración demandada de la
responsabilidad reclamada por el recurrente".

Per consegüent, l'existència d'un tercer desconegut juntament amb el
compliment del deure de conservació i manteniment suposa la inexistència de
relació causal i, per tant, la inexistència de responsabilitat patrimonial de la
Diputació.
Com s'ha indicat reiteradament per la jurisprudència dels tribunals, la prestació
per l'administració d'un determinat servei públic i la titularitat per part d'aquesta
de la infraestructura material per a al seva prestació no implica que el vigent
sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les administracions
públiques les converteixi en asseguradores universals de tots els riscos per tal
de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per als administrats
o que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu, ja que, en
cas contrari, es transformaria l'esmentat sistema en un sistema providencialista
no contemplat en el nostre ordenament jurídic.
Per tot això, S'ACORDA:
Desestimar la reclamació presentada per la senyora XXX, contra la Diputació
de Tarragona pels danys soferts el dia 1 d'abril de 2015 per l'existència d'unes
restes de repelat de plàstic de cablejat elèctric al punt quilomètric 2,8 de la
carretera T-202, d'acord amb les proves i els raonaments que figuren en els
fonaments de dret.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA COMPTABLE
INDICADA A L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 23 D'OCTUBRE DE 2015
PEL
QUAL S'ESTIMA PARCIALMENT UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. EXP. 2012-92.
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Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada pel senyor XXX i la senyora
XXX contra la Diputació de Tarragona
Antecedents administratius
1. El senyor XXX i la senyora XXX van presentar un escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial contra la Diputació de Tarragona per danys
ocorreguts al mes d'agost de 2011 a l'immoble situat al carrer XXX, de Reus,
per les esquerdes i fissures produïdes a causa de les obres que estava duent a
terme la Diputació de Tarragona a l'immoble situat al carrer del Vent número 6,
de Reus, i consistents en la construcció del Conservatori de Música de Reus.
2. En data 23 d’octubre de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar:
“1. Estimar parcialment, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX i
la senyora XXX, contra la Diputació de Tarragona pels danys soferts a
l'immoble situat al carrer del Vent, 8, de Reus.
2. Fixar la indemnització en la quantitat de 4.038,25 euros ( quatre mil
trenta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims).
3. Indemnitzar al senyor XXX i la senyora XXX amb la quantitat de
4.038,25 euros en concepte de danys materials.
4. La partida del pressupost de despeses de l’any 2015 a imputar-ho és
la núm. 6012-920-22401 (Projecte: 2015.61201).”

No obstant això, els reclamants van interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona contra
l’esmentat acord, que es va tramitar com a procediment abreujat núm.
511/2015.
En data 14 de novembre de 2016 el Jutjat va dictar la Sentència núm. 256/2016
per la qual es desestima el recurs presentat pel senyor XXX i la senyora XXX.
Aquesta sentència va esdevenir ferma pel Decret de data 28 de novembre de
2016, i consegüentment, s’ha de fer efectiva la indemnització.
Atès que la partida comptable indicada a l’apartat 4t. de l’acord de la Junta de
Govern de data 23 d’octubre de 2015 correspon a un exercici pressupostari
tancat (pressupost de despeses de l’any 2015), cal establir la corresponen
partida del pressupost vigent on imputar la despesa, que és la
2017.6013.920.23300.01 (projecte comptable 2017.613.04).
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Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa
administrativa, estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que
en ells s’especifica.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Modificar l’apartat 4t. de l’acord de Junta de Govern de data 23 d’octubre de
2015 i establir que la partida del pressupost de despeses de l’any 2017 a
aplicar és la número 6013.920.23300.01 (projecte comptable 2017.613.04).

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC
Cultura
PUNT 5.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ DE LA
TERCERA EDAT DE CAMPCLAR PER A PROJECTES I ACTIVITATS
CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR
EXTRAORDINARI. CONVOCATÒRIA 2016
FETS
1.Revisada la documentació tramesa per l’Associació de la tercera edat de

Campclar, de Tarragona, per tal de justificar la subvenció concedida per la
Junta de Govern de data 2 de desembre de 2016, per la convocatòria de
subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per a projectes i
activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no
previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona,
s’ha comprovat que l’import total de les despeses executades de l’actuació
subvencionada, ha estat inferior a l’import dels pressupost presentat
inicialment, el qual va servir per a quantificar l’import de la subvenció.
2.La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost,

estableixen que “L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la documentació
justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el
moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva
concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir el percentatge de subvenció
concedida”.
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3.El president de l’associació fa constar que la justificació presentada és la

totalitat de la despesa feta, per aquest motiu es proposa el pagament
proporcional de la subvenció corresponent.
4.Es fa constar les comprovacions i les incidències detectades en la

documentació, si s’escau.
5.El representat de l'associació ha declarat de forma expressa que es troben al

corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6.En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es

procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de
Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’octubre , de règim jurídic del sector públic i
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que
no sigui contrari a la Llei general de subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació del beneficiari que es relaciona
més avall.
Segon.- Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb càrrec a la
partida i número d'assentament del pressupost ordinari que es fa constar.
Beneficiari:
Associació de la Tercera Edat de
CampClar
Municipi:
Tarragona
Concepte subvenció:
Celebració Dia Internacional de la Gent
Gran
Data Acord concessió:
02-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-2010-334-48908-02
Pressupost Elegible:
600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
600,00 euros
Import concedit:
300,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 50,00%
Despesa justificada:
596,00 euros
Import a pagar amb reducció:
290,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
10,00 euros
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Número d'operació anterior:

2016051681

Total: 290,00 euros

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

Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix
òrgan que l'ha dictat.

PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE CUNIT I
PAGAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A LA
MILLORA D'UN EQUIPAMENT ESPORTIU. (CONVENI ANY 2015)
FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 17/04/2015 va
aprovar, mitjançant conveni, la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de
Cunit per un import de 100.000 euros, amb un percentatge del 100%, per a la
pavimentació del pavelló poliesportiu i pel nou accés a la zona esportiva
municipal.
2. D'aquesta subvenció ja s'ha realitzat un primer pagament per import de
79.547,82 euros corresponent a les obres de renovació del paviment del
pavelló.
3. El beneficiari ha presentat una segona justificació per import de 16.104,68
euros corresponent a les obres efectuades al nou accés de la zona esportiva, i
fa constar que la despesa que es justifica correspon a la totalitat de la despesa
efectuada. Per aquest motiu, correspon tramitar el pagament per import de
16.104,68 euros i donar de baixa el crèdit restant de 4.347,50 euros.
4. El representant de l'entitat ha declarat de forma expressa que es troba al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació,
es procedirà d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Bases generals de subvencions i Bases específiques de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
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2. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions.
5. Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui
contrari a la Llei general de subvencions.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la justificació de subvenció presentada per l'Ajuntament de
Cunit.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb càrrec a la
partida i número d'assentament del pressupost ordinari que es fa constar.
Beneficiari:
Ajuntament de Cunit
Concepte subvenció:
CONVENI AJUNTAMENT DE CUNITOBRES DE MILLORA
Data Acord concessió:
17-04-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-2010-342-76236-02
Pressupost Elegible:
100.000,00 euros
Import concedit:
100.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat:
79.547,82 euros
Despesa justificada:
16.104,68 euros
Últim import a pagar amb reducció:
16.104,68 euros
Import no justificat a donar de baixa:
4.347,50 euros
Número d'operació anterior:
2015015272
Total: ....................... 16.104,68 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit de 4.347,50 euros, d'acord als terminis
establerts.
Quart. Notificar-ho a l'interessat.
Cinquè- Comunicar-ho a la intervenció per tal que tramiti l'expedient
d'aprovació del reconeixement de l’obligació i doni de baixa el crèdit restant,
d’acord als terminis establerts.
Règim de recursos:
-

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

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant del president
de la Diputació.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT DE BATEA 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 Batea una subvenció de 286,02 € per
peridomèstics amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017/1200/311/46214/02
i núm. d’operació 2016028914 per actuacions del programa de protecció de la
salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 9 de març de 2017, (RE 8004330008-1-2017-007369-2,
de 9 de març de 2017), l’Ajuntament de Batea comunica que no ha fet cap
actuació, per la qual cosa renúncia a la subvenció atorgada.
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.- 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.
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3.- En el present cas, l’Ajuntament de Batea 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 efectuar 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 286,02 €, concedida a l’Ajuntament de Batea, 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 Batea amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017/1200/311/46214/02 i núm. d’operació
2016028914, corresponent al concepte i import abans esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Batea i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 8.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA
SEGURETAT A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES). 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 de
protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i
piscines), 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 Riudoms una subvenció de 7.784,00 €
per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) amb càrrec a l’aplicació
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pressupostària 1200-311-46211 i núm. d’operació 2016029357 per actuacions
del programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 6 de març de 2017, (RE 8004330008-1-2017-007703-2,
de 8 de març de 2017), l’Ajuntament de Riudoms comunica la renúncia a la
subvenció atorgada davant la impossibilitat de justificar-la per haver prestat el
servei l’entitat que es va fer càrrec de la gestió de la piscina.

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.- 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.
3.- En el present cas, l’Ajuntament de Riudoms 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
efectuar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions de protecció de la
salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), per import de
7.784,00 €, concedida a l’Ajuntament de Riudoms, 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 Riudoms
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017/1200/311/46211/02 i núm.
d’operació 2016029357, corresponent al concepte i import abans esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riudoms 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 9.- PROPOSTA DE LLIURAMENT DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE LA
SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2016.
- Ajuntament de Pradell de la Teixeta
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 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 Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Manteniment
15-07-2016
2017-1200-311-46213-02
1.152,79 euros
1.011,46 euros
960,88 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció per import de 2.620,42 €. No es tenen en compte les factures
d’analítiques d’EMATSA, per import total de 1.534,08 € de l’exercici 2015, per
no ser subvencionables, al ser despeses que no s’han executat dins l’any de la
convocatòria.
FONAMENTS DE DRET
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
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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.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi:
Pradell de la Teixeta
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
1.152,79 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.011,46 euros
Import concedit:
960,88 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.086,34 euros
Import a pagar:
960,88 euros
Número d'operació anterior:
2016029195

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta 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 del Pinell de Brai
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 subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que també es
consigna:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:

Ajuntament de Pinell de Brai
El Pinell de Brai
Manteniment
15-07-2016
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Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

2017-1200-311-46213-02
3.638,71 euros
3.192,60 euros
2.873,34 euros

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

Ajuntament de Pinell de Brai
El Pinell de Brai
Inversions
15-07-2016
2017-1200-311-76200-02
1.754,00 euros
973,82 euros
876,44 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de les
subvencions, tot i que no es té en compte la factura de manteniment de data 16
de gener de 2017 per import de 155,46 €.
FONAMENTS DE DRET
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 millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà.
Segon.- Lliurar els imports corresponents a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi:
El Pinell de Brai
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.638,71 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.192,60 euros
Import concedit:
2.873,34 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.515,00 euros
Import a pagar:
2.873,34 euros
Número d'operació anterior:
2016029133
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Pinell de Brai
El Pinell de Brai
Inversions
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Data Acord concessió:
15-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2017-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
1.754,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
973,82 euros
Import concedit:
876,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.754,50 euros
Import a pagar:
876,44 euros
Número d'operació anterior:
2016029436

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Pinell de Brai 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 10.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ I LLIURAMENT
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE MASDENVERGE
PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS.
CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals., va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 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 Masdenverge
Masdenverge
Consultoris mèdics
01-07-2016
2017-1200-312-76200-02
1.166,78 euros
712,90 euros
641,61 euros
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El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció, i en la memòria manifesta la modificació de les actuacions,
consistents en obres menors de reforma: instal·lació pica i fontaneria i
adquisició de mobiliari diferent al previst inicialment, per motius d’urgència i
prioritat.
FONAMENTS DE DRET
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.- Autoritzar la modificació de l’actuació que consisteix en realitzar unes
obres menors de reforma: instal·lació d’una pica, fontaneria i adquisició de
mobiliari diferent al previst inicialment.
Segon.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a
l’apartat tercer, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2016 i amb les bases
específiques reguladores de subvencions per al finançament de despeses per a
la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.
Tercer.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2017-1200-31276200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Masdenverge
Municipi:
Masdenverge
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
1.166,78 euros
Pressupost Mínim a Executar:
712,90 euros
Import concedit:
641,61 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.832,56 euros
Import a pagar:
641,61 euros
Número d'operació anterior:
2016027220

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

-

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 DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT D’ALMOSTER PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER
A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris
mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 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'Almoster
Almoster
Consultoris mèdics
01-07-2016
2017-1200-312-76200-02
3.666,30 euros
2.240,11 euros
2.016,10 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció, tot i que no es té en compte la factura de la instal·lació punt de llum
per desfibrilador per import de 981,31 € per no ser subvencionable.
FONAMENTS DE DRET
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
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específiques reguladores de subvencions per al finançament de despeses per a
la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2017-1200-31276200-02:
Beneficiari:
Ajuntament d'Almoster
Municipi:
Almoster
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
3.666,30 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.240,11 euros
Import concedit:
2.016,10 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
4.296,74 euros
Import a pagar:
2.016,10 euros
Número d'operació anterior:
2016027149

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Almoster 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 12.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS 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:

Ajuntament d'Aldover
Aldover
Plagues
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Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
9.000,00 euros
5.649,78 euros
5.084,80 euros

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

Ajuntament del Lloar
El Lloar
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
1.530,00 euros
972,47 euros
923,84 euros

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

Ajuntament dels Guiamets
Els Guiamets
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
4.124,00 euros
2.621,21 euros
2.490,15 euros

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

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
2.976,00 euros
1.891,55 euros
1.513,24 euros

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

Ajuntament de l'Arboç
L'Arboç
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
7.810,33 euros
4.964,25 euros
3.474,97 euros

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

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
3.141,70 euros
1.996,86 euros
1.797,18 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:

Ajuntament de Montferri
Montferri
Peridomèstics
15-07-2016
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Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

2017-1200-311-46214-02
3.000,00 euros
1.906,80 euros
1.811,46 euros

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

Ajuntament de Montferri
Montferri
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
1.000,00 euros
635,60 euros
603,82 euros

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

Emd de Picamoixons
Picamoixons
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
7.001,98 euros
4.450,46 euros
4.227,93 euros

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

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
8.000,00 euros
5.084,80 euros
4.067,84 euros

Total: 11.279,64 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament d'Aldover
Aldover
Peridomèstics
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
9.000,00 euros
5.649,78 euros
5.084,80 euros

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

Ajuntament dels Guiamets
Els Guiamets
Plagues
15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
1.633,50 euros
1.038,25 euros
986,32 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Peridomèstics
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Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

15-07-2016
2017-1200-311-46214-02
1.200,00 euros
762,72 euros
610,18 euros

Total: 6.681,30 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
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.

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'Aldover
Municipi:
Aldover
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
9.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.649,78 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.126,10 euros
Import a pagar amb reducció:
1.013,49 euros
Import no justificat a donar de baixa:
4.071,31 euros
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Número d'operació anterior:

2016028900

Beneficiari:
Ajuntament del Lloar
Municipi:
El Lloar
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
1.530,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
972,47 euros
Import concedit:
923,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
508,20 euros
Import a pagar amb reducció:
482,79 euros
Import no justificat a donar de baixa:
441,05 euros
Número d'operació anterior:
2016028943
Beneficiari:
Ajuntament dels Guiamets
Municipi:
Els Guiamets
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
4.124,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.621,21 euros
Import concedit:
2.490,15 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.632,29 euros
Import a pagar amb reducció:
1.550,68 euros
Import no justificat a donar de baixa:
939,47 euros
Número d'operació anterior:
2016028958
Beneficiari:
Ajuntament de Gandesa
Municipi:
Gandesa
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
2.976,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.891,55 euros
Import concedit:
1.513,24 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:
1.513,24 euros
Número d'operació anterior:
2016028966
Beneficiari:
Ajuntament de l'Arboç
Municipi:
L'Arboç
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
7.810,33 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.964,25 euros
Import concedit:
3.474,97 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
3.362,16 euros
Import a pagar amb reducció:
2.353,51 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.121,46 euros
Número d'operació anterior:
2016028977
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Peridomèstics
3.141,70 euros
1.996,86 euros
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Import concedit:
1.797,18 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
1.516,10 euros
Import a pagar amb reducció:
1.364,49 euros
Import no justificat a donar de baixa:
432,69 euros
Número d'operació anterior:
2016029009
Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
3.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.906,80 euros
Import concedit:
1.811,46 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
209,09 euros
Import a pagar amb reducció:
198,64 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.612,82 euros
Número d'operació anterior:
2016029017
Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
1.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
635,60 euros
Import concedit:
603,82 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
297,66 euros
Import a pagar amb reducció:
282,78 euros
Import no justificat a donar de baixa:
321,04 euros
Número d'operació anterior:
2016029016
Beneficiari:
Emd de Picamoixons
Municipi:
Picamoixons
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
7.001,98 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.450,46 euros
Import concedit:
4.227,93 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.872,84 euros
Import a pagar amb reducció:
1.779,20 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.448,73 euros
Número d'operació anterior:
2016029026
Beneficiari:
Ajuntament de Santa Oliva
Municipi:
Santa Oliva
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
8.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.084,80 euros
Import concedit:
4.067,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
2.817,58 euros
Import a pagar amb reducció:
2.254,06 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.813,78 euros
Número d'operació anterior:
2016029060
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Total: 11.279,64 euros
Beneficiari:
Ajuntament d'Aldover
Municipi:
Aldover
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
9.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
5.649,78 euros
Import concedit:
5.084,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
5.654,15 euros
Import a pagar:
5.084,80 euros
Número d'operació anterior:
2016028901
Beneficiari:
Ajuntament dels Guiamets
Municipi:
Els Guiamets
Concepte subvenció:
Plagues
Pressupost Elegible:
1.633,50 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.038,25 euros
Import concedit:
986,32 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.597,20 euros
Import a pagar:
986,32 euros
Número d'operació anterior:
2016028957
Beneficiari:
Ajuntament de Gandesa
Municipi:
Gandesa
Concepte subvenció:
Peridomèstics
Pressupost Elegible:
1.200,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
762,72 euros
Import concedit:
610,18 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
1.308,28 euros
Import a pagar:
610,18 euros
Número d'operació anterior:
2016028967
Total: 6.681,30 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:
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-

-

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 13.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI A
L'AJUNTAMENT DE RIUDECOLS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ
"URBANITZACIÓ DEL NOU CARRER ENTRE EL CARRER A I EL CARRER
CATALUNYA 1A FASE" INCLOSA AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 20132016, ANUALITAT 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de maig de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona va concedir
la subvenció per a l'anualitat 2016 del Pla d'Acció Municipal 2013-2016.
2. En data 31 de maig de 2016, es va publicar l'acord de concessió del PAM
2013-2016, anualitat 2016 a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament de Riudecols te concedida del PAM 2013-2016, per l'anualitat
2016, una subvenció per finançar l’actuació “Urbanització del nou carrer entre
el carrer A i el carrer Catalunya 1a fase” per import de 135.202,43 €.
4. La base 11 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual
s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2016, estableix que les inversions s'han
d'adjudicar en un termini màxim d'un any a comptar de l'endemà de la
publicació de la concessió i abans que finalitzi aquest termini, poden sol·licitar
un pròrroga no superior a 6 mesos.
5. En data 1 de març de 2017, l’Ajuntament de Riudecols va presentar una
sol·licitud de pròrroga per adjudicar i conseqüentment ampliació del termini per
executar i justificar.
6. La Unitat gestora ha comprovat que la sol·licitud presentada per l’Ajuntament
s’ha presentat dins de termini.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb caràcter
general que regula l’ampliació del terminis.
2. La base 11 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual
s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2016, que regula la contractació de les
actuacions d'inversió i adquisició.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Riudecols l’ampliació del termini
d’adjudicació de l’actuació “Urbanització del nou carrer entre el carrer A i el
carrer Catalunya 1a fase " fins el 30 de novembre de 2017.
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 14.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS I LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PEIM 2015, PER A L’ACTUACIÓ “ADEQUACIÓ EDIFICIS
PÚBLICS MUNICIPALS I ESPAIS PÚBLICS”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern, s'aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIM 2015.
2. En data 27 de febrer 2015, per acord de la Junta de Govern, es concedeix
una subvenció a l'Ajuntament de Riudoms, per import de 60.000,00€, per a
l'actuació “Adequació edificis públics municipals i espais públics" de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica
l'acord corresponent a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. En data 24 de gener de 2017, l'Ajuntament de Riudoms, ha aportat la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
L’informe tècnic emès pels serveis d’Enginyeria Municipal del SAM, indica
que l’import total certificat és de 71.667,11€ però que l’import elegible és de
61.159,24€. Aquesta diferència es degut a que segons preus de projecte,
l’import total de quadres de maquinària i material puja la quantitat de
61.159,24€. L’import acreditat mitjançant factures d’aquests conceptes puja
71.667,11 euros.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76208-02 hi
ha consignació pressupostària suficient.
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FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb reducció
per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial d'Inversions

Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que s'indica a
l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del PEIM
2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Riudoms
Municipi:
Riudoms
Concepte subvenció:
Cert 1a f - Adequació d'edificis públics
municipals i espais públics
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
60.000,00 euros
Import concedit:
60.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
71.667,11 euros
Despesa justificada elegible:
61.159,24 euros*
Import a pagar:
60.000,00 euros
Número d'operació anterior:
2015006925

Total: 60.000,00 euros
* La diferència entre l’import justificat i l’import justificat elegible es deu a que
segons preus de projecte, l’import total de quadres de maquinària i material
puja la quantitat de 61.159,24 i l’import acreditat mitjançant factures és de
71.667,11 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. Notificar aquest acord al beneficiari 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 15.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PEIM 2015, PER A L’ACTUACIÓ “INVERSIÓ
MATERIALS PER ACTIVITATS LÚDIQUES I BRIGADA MUNICIPAL”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 5 de desembre de 2014, per acord de la Junta de Govern, s'aprova
la convocatòria per a la concessió de subvencions del PEIM 2015.
2. En data 27 de febrer 2015, per acord de la Junta de Govern, es concedeix
una subvenció a l'Ajuntament de Riudoms, per import de 43.413,00€, per a
l'actuació “Inversió materials per activitats lúdiques i brigada municipal" de
conformitat amb les bases específiques reguladores de la línia i es publica
l'acord corresponent a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. En data 21 de novembre de 2016, l'Ajuntament de Riudoms, ha aportat la
documentació justificativa de la subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la
finalitat del programa i a les bases reguladores.
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és menor al
presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2017-1010-942-76208-02 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 i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb reducció
per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
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3. Base 13.7 de les específiques reguladores del Pla Especial d'Inversions

Municipals 2015, que regula el pagament reduït.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que s'indica a
l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del PEIM
2015.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Riudoms
Municipi:
Riudoms
Concepte subvenció:
Adq 1a i f - Inversió en materials
per activitats lúdiques vàries i brigada municipal
Data Acord concessió:
27-02-2015
Aplicació Pressupostària:
2017-1010-942-76208-02
Pressupost Elegible:
43.413,37 euros
Import concedit:
43.413,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
43.412,34 euros
Import a pagar amb reducció:
43.412,34 euros
Import no justificat a donar de baixa:
0,66 euros
Número d'operació anterior:
2015006926

Total: 43.412,34 euros

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

38

des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 16.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'AMPLIACIÓ DE TERMINI A
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER A L'EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ
"REFORMA DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DE BONAVISTA" INCLOSA AL
PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2013-2016, ANUALITAT 2014.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va
concedir la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 per a l'anualitat
2014.
2. L'Ajuntament de Tarragona te concedida del PAM 2013-2016, per l'anualitat
2014, una subvenció per finançar l’actuació “Reforma de la Plaça de
l'Església de Bonavista” per import de 262.500 €.
3. La base 16 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual
s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016, estableix que el termini per
executar les actuacions no pot excedir els 2 anys comptats des de la data
de contractació de l'actuació.
4. La data d'adjudicació, segons el certificat de contractació aportat per
l'Ajuntament de Tarragona, és el 10 de març de 2015, per tant la data
màxima d'execució és el 10 de març de 2017.
5. L'article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa
que es pot concedir una ampliació del terminis establerts, que no excedeixi
de la meitat d'aquests i que s'ha de sol·licitar abans de venciment del
termini de què es tracti.
6. En data 7 de març de 2017, l’Ajuntament de Tarragona va presentar una
sol·licitud de pròrroga per executar l'obra pendent
7. La Unitat gestora ha comprovat que la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament s’ha presentat dins de termini.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb
caràcter general que regula l’ampliació del terminis.
2. La base 16 de l’Annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual
s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016, que regula la contractació de les
actuacions d'inversió i adquisició.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Concedir a l’Ajuntament de Tarragona l’ampliació del termini
d’execució de l’actuació “Reforma de la Plaça de l'Església de Bonavista" fins el
10 de març de 2018.
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
No procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 17.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE LA RIBA I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PROGRAMA
EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT
MUNICIPAL DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 2015-2016.
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.
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 nombre d'alumnes, de la Llar d'infants de la Riba,
certificat per l'Ajuntament en la justificació de la subvenció és inferior 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.
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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 20152016 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 Riba
Concepte subvenció: Llar d'infants la Riba
Data Acord concessió: 16-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-1010-323-46200-02
Pressupost Elegible: 12.425,00 euros
Import concedit: 12.425,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada: 12.075,00 euros
Import a pagar amb reducció: 12.075,00 euros
Import no justificat a donar de baixa: 350,00 euros
Número d'operació anterior: 2016054794

Total: 12.075,00 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:
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-

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 18.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DELS CRÈDITS DE
DIVERSOS ENS LOCALS ADHERITS AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINARI
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017.
- Proposta 3
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona en data 27 de gener de 2017, ha aprovat
el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera
local 2017, així com la determinació dels crèdits susceptibles de ser cedits pels
ens locals a la Diputació i el model d’adhesió al Pla.
2. Els beneficiaris del Pla són els ens locals adherits al Conveni que compleixin
el requisit de ser creditors de la Generalitat per raó d’un o més crèdits pendents
de pagament.
3. La fórmula jurídica escollida per a la transferència financera entre els ens
locals i la Diputació és la figura de la cessió de crèdits.
4. L’aportació total de la Diputació de Tarragona és de 15.696.309,52 euros
amb càrrec a la partida 1010/931/82020, on hi ha consignació suficient.
5. La unitat gestora ha comprovat que els documents d'adhesió presentats pels
ens locals compleixen totes les condicions que es determinen en els pactes del
Conveni.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 1526 a 1536 del Codi Civil que regulen la cessió de crèdits.
2. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del règim
local que regula l'assistència i cooperació entre administracions.
3. El Títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada pel
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Reial decret 2/2004 de 5 de març que regula el règim de despesa de les
entitats locals.
4. Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regula el règim
aplicable als convenis de cooperació entre els ens locals i/o altres
administracions públiques.
5. Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació determinen les normes
que, amb caràcter general, s’aplicaran en relació a la tramitació de totes les
despeses de la Diputació.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la cessió dels drets de cobrament, dels documents financers
corresponents, pels conceptes i imports detallats, als ens locals de l'apartat
segon.
Segon. Lliurar els imports als ens locals cedents que es detallen a continuació:
Doc.
Financer
5000364064
5000400122
5000063203
5000065179
5000365734
5000405467
5000063342
5000065248
5000365836
5000400262
5000063365
5000065261
5000154819
5000365875
5000400313
5000063404
5000065274
5000365950
5000400329
5000063412
5000065287
5000365963
5000453724
5000400344

Nom creditor/deutor
AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA
AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA
Total AJUNT. D'AIGUAMÚRCIA
AJUNTAMENT D'ALCANAR
AJUNTAMENT D'ALCANAR
AJUNTAMENT D'ALCANAR
AJUNTAMENT D'ALCANAR
Total AJUNT. D'ALCANAR
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Total AJUNT. DE BANYERES DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE BATEA
AJUNTAMENT DE BATEA
AJUNTAMENT DE BATEA
AJUNTAMENT DE BATEA
AJUNTAMENT DE BATEA
Total AJUNT. DE BATEA
AJUNTAMENT DE BENISSANET
AJUNTAMENT DE BENISSANET
AJUNTAMENT DE BENISSANET
AJUNTAMENT DE BENISSANET
Total AJUNT. DE BENISSANET
AJUNTAMENT DE BONASTRE
AJUNTAMENT DE BONASTRE
AJUNTAMENT DE BONASTRE
AJUNTAMENT DE BONASTRE
AJUNTAMENT DE BONASTRE

Import
net
3.128,54
68.928,33
72.056,87
83.430,91
42.859,24
53.574,04
7.670,76
187.534,95
43.587,15
14.800,32
18.500,37
88.132,45
165.020,29
35.045,39
4.035,84
3.222,12
5.044,77
68.966,44
116.314,56
27.650,78
5.477,68
6.847,07
55.774,22
95.749,75
23.903,06
3.348,36
4.185,48
2.197,69
48.300,81

Referència
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
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5000400445
5000364300
5000063471
5000066281
5000366561
5000400446
5000063555
5000453728
5000400508
5000063583
5000066773
5000366791
5000401913
5000064179
5000068130
5000371285
5000402482
5000402984
5000068219
5000371679
5000404056
5000437006
5000404603
5000365794
5000398569
5000400233
5000365969
5000400348
5000402138
5000373812
5000465332
5000402452
5000402974
5000371598
5000433235
5000403027
5000486470

Total AJUNT. DE BONASTRE
81.935,40
AJUNTAMENT DE CAPAFONTS
29.638,50 FCLC 2015
AJUNTAMENT DE CAPAFONTS
1.358,86 FCLC 2014
Total AJUNT. DE CAPAFONTS
30.997,36
AJUNTAMENT DE CAPÇANES
18.862,12 FCLC 2014
AJUNTAMENT DE CAPÇANES
1.455,04 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE CAPÇANES
1.818,78 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE CAPÇANES
37.914,57 FCLC 2015
Total AJUNT. DE CAPÇANES
60.050,51
AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
45.527,16 FCLC 2014
AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
4.185,84 FCLC 2014
AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP
91.738,16 FCLC 2015
Total AJUNT. DE CASTELLVELL DEL CAMP
141.451,16
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
53.790,69 FCLC 2014
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
43.566,52 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
54.458,15 FCLC 2013
Total AJUNT. DE CONSTANTÍ
151.815,36
AJUNTAMENT DE GRATALLOPS
32.453,56 FCLC 2015
Total AJUNT. DE GRATALLOPS
32.453,56
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
35.497,76 FCLC 2014
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
20.722,84 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
25.903,58 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
74.226,60 FCLC 2015
Total AJUNT. DE LA POBLA DE MAFUMET
156.350,78
AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ
6.965,03 FCLC 2015
AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ
857,64 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ
10.887,76 FCLC 2013
Total AJUNT. DE LA RIERA DE GAIÀ
18.710,43
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE LA FONTAUBELLA
29.622,58 FCLC 2015
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE LA FONTAUBELLA
1.353,45 FCLC 2014
Total AJUNT. DE LA TORRE DE LA FONTAUBELLA 30.976,03
AJUNTAMENT DE LA VILELLA BAIXA
31.781,24 FCLC 2015
Total AJUNT. DE LA VILELLA BAIXA
31.781,24
AJUNTAMENT DE L'ARGENTERA
1.228,86 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE L'ARGENTERA
1.449,53 FCLC 2014
AJUNTAMENT DE L'ARGENTERA
31.804,63 FCLC 2015
Total AJUNT. DE L'ARGENTERA
34.483,02
AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
10.327,34 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
63.299,22 FCLC 2015
Total AJUNT. DE LES BORGES DEL CAMP
73.626,56
AJUNTAMENT DE MARGALEF
30.833,50 FCLC 2015
Total AJUNT. DE MARGALEF
30.833,50
AJUNTAMENT DE MONTBLANC
35.233,51 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE MONTBLANC
6.263,94 FCLC 2014
Total AJUNT. DE MONTBLANC
41.497,45
AJUNTAMENT DE PAÜLS
43.779,00 FCLC 2015
Total AJUNT. DE PAÜLS
43.779,00
AJUNTAMENT DE RENAU
29.954,30 FCLC 2015
AJUNTAMENT DE RENAU
2.407,39 FCLC 2013
AJUNTAMENT DE RENAU
1.363,92 FCLC 2014
Total AJUNT. DE RENAU
33.725,61
AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE QUERALT
33.293,89 FCLC 2015
Total AJUNT. DE ROCAFORT DE QUERALT
33.293,89
AJUNTAMENT DE SAVALLÀ DEL COMTAT
1.370,31 FCLC 2014
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5000404435
5000068772
5000372824
5000404591
5000064713
5000475590
5000063558
5000066754
5000366704
5000064040
5000068017
5000370749
5000402302
5000064173
5000068124
5000371279
5000427394
5000402474
5000064593
5000068782
5000364314
5000372834
5000401736
5000066854
5000367373
5000496755
5000401951

Total AJUNT. DE SAVALLÀ DEL COMTAT
AJUNTAMENT DE VALLCLARA
AJUNTAMENT DE VALLCLARA
AJUNTAMENT DE VALLCLARA
Total AJUNT. DE VALLCLARA
AJUNTAMENT DE VILAPLANA
AJUNTAMENT DE VILAPLANA
AJUNTAMENT DE VILAPLANA
Total AJUNT. DE VILAPLANA
AJUNTAMENT DEL CATLLAR
AJUNTAMENT DEL CATLLAR
AJUNTAMENT DEL CATLLAR
Total AJUNT. DEL CATLLAR
AJUNTAMENT DEL MORELL
AJUNTAMENT DEL MORELL
AJUNTAMENT DEL MORELL
AJUNTAMENT DEL MORELL
Total AJUNT. DEL MORELL
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA
Total AJUNT. DEL PLA DE SANTA MARIA
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Total AJUNT. DEL VENDRELL
AJUNTAMENT DELS GARIDELLS
AJUNTAMENT DELS GARIDELLS
AJUNTAMENT DELS GARIDELLS
AJUNTAMENT DELS GARIDELLS
Total AJUNT. DELS GARIDELLS
AJUNTAMENT DELS GUIAMETS
Total AJUNT. DELS GUIAMETS

TOTAL GENERAL

1.370,31
29.688,54
1.208,96
1.511,16
32.408,66
43.501,24
21.520,71
1.978,65
67.000,60
67.855,89
12.114,68
15.143,38
95.113,95
38.325,35
22.756,92
28.446,14
76.986,97
166.515,38
33.489,25
6.156,40
7.695,54
3.079,05
67.193,56
117.613,80
179.350,31
148.417,72
16.489,75
185.522,11
529.779,89
30.912,24
1.845,76
2.307,23
1.414,65
36.479,88
34.254,29
34.254,29

FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015

2.744.974,04

Tercer. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya i a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
.
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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.

- Proposta 4
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona en data 27 de gener de 2017, ha aprovat
el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera
local 2017, així com la determinació dels crèdits susceptibles de ser cedits pels
ens locals a la Diputació i el model d’adhesió al Pla.
2. Els beneficiaris del Pla són els ens locals adherits al Conveni que compleixin
el requisit de ser creditors de la Generalitat per raó d’un o més crèdits pendents
de pagament.
3. La fórmula jurídica escollida per a la transferència financera entre els ens
locals i la Diputació és la figura de la cessió de crèdits.
4. L'Ajuntament de Valls ha presentat el model d'adhesió al Conveni per import
de 444.409,59 euros enlloc dels 456.547,61 euros que figura al Conveni.
L'Interventor de Valls ens comunica que el crèdit per import de 12.138,02
euros, que correspon al document financer 5000444071, no el sol·licita ja que
no l'han justificat i no els correspon el cobrament.
5. L’aportació total de la Diputació de Tarragona és de 15.696.309,52 euros
amb càrrec a la partida 1010/931/82020, on hi ha consignació suficient.
6. La unitat gestora ha comprovat que els documents d'adhesió presentats pels
ens locals compleixen totes les condicions que es determinen en els pactes del
Conveni.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 1526 a 1536 del Codi Civil que regulen la cessió de crèdits.
2. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del règim
local que regula l'assistència i cooperació entre administracions.
3. El Títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada pel
Reial decret 2/2004 de 5 de març que regula el règim de despesa de les
entitats locals.
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4. Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regula el règim
aplicable als convenis de cooperació entre els ens locals i/o altres
administracions públiques.
5. Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació determinen les normes
que, amb caràcter general, s’aplicaran en relació a la tramitació de totes les
despeses de la Diputació.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la cessió dels drets de cobrament, dels documents financers
corresponents, pels conceptes i imports detallats, als ens locals de l'apartat
segon.
Segon. Lliurar els imports als ens locals cedents que es detallen a continuació:
Doc.
Financer Nom creditor/deutor
5000400161 AJUNTAMENT D'ALDOVER
Total AJUNT. D'ALDOVER
5000063241 AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
5000065216 AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
5000365782 AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
Total AJUNT. D'ALTAFULLA
5000063298 AJUNTAMENT D'AMPOSTA
5000065219 AJUNTAMENT D'AMPOSTA
5000365785 AJUNTAMENT D'AMPOSTA
5000400213 AJUNTAMENT D'AMPOSTA
Total AJUNT. D'AMPOSTA
5000436985 AJUNTAMENT D'ARBOLÍ
Total AJUNT. D'ARBOLÍ
5000421037 AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT
Total AJUNT. DE BELLMUNT DEL PRIORAT
5000063399 AJUNTAMENT DE BELLVEI
5000065270 AJUNTAMENT DE BELLVEI
5000365946 AJUNTAMENT DE BELLVEI
5000400324 AJUNTAMENT DE BELLVEI
Total AJUNT. DE BELLVEI
5000400352 AJUNTAMENT DE BOT
Total AJUNT. DE BOT
5000063436 AJUNTAMENT DE BRÀFIM
5000065305 AJUNTAMENT DE BRÀFIM
5000365974 AJUNTAMENT DE BRÀFIM
5000453726 AJUNTAMENT DE BRÀFIM
5000400355 AJUNTAMENT DE BRÀFIM
Total AJUNT. DE BRÀFIM
5000063442 AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP
5000065315 AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP
5000365984 AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP
5000400366 AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP
Total AJUNT. DE CABRA DEL CAMP

Import net Referència
52.082,87
52.082,87
46.101,43
38.096,32
47.620,42
131.818,17
130.126,00
108.979,72
136.224,67
62.413,24
437.743,63
1.370,02
1.370,02
34.498,78
34.498,78
31.364,13
7.282,28
9.102,90
63.446,98
111.196,29
45.130,66
45.130,66
21.552,04
2.985,40
3.731,73
1.981,53
43.461,87
73.712,57
30.152,77
5.984,04
7.480,04
60.865,27
104.482,12

FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
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5000063447
5000065339
5000364068
5000366503
5000400404
5000063459
5000065349
5000366513
5000400554
5000066772
5000366790
5000475585
5000015851
5000063596
5000058837
5000063599
5000366806
5000401662
5000366946
5000486442
5000401695
5000401734
5000401747
5000063645
5000400336
5000365956
5000433234
5000063468
5000066278
5000366558
5000402979
5000064495
5000064497
5000068641
5000372352
5000451518
5000404602
5000063228

AJUNTAMENT DE CALAFELL
AJUNTAMENT DE CALAFELL
AJUNTAMENT DE CALAFELL
AJUNTAMENT DE CALAFELL
AJUNTAMENT DE CALAFELL
Total AJUNT. DE CALAFELL
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Total AJUNT. DE CAMBRILS
AJUNTAMENT DE CONESA
AJUNTAMENT DE CONESA
AJUNTAMENT DE CONESA
AJUNTAMENT DE CONESA
Total AJUNT. DE CONESA
AJUNTAMENT DE CUNIT
AJUNTAMENT DE CUNIT
Total AJUNT. DE CUNIT
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Total AJUNT. DE DELTEBRE
AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES
AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES
AJUNTAMENT DE DUESAIGÜES
Total AJUNT. DE DUESAIGÜES
AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP
Total AJUNT. DE FIGUEROLA DEL CAMP
AJUNTAMENT DE GANDESA
Total AJUNT. DE GANDESA
AJUNTAMENT DE GINESTAR
Total AJUNT. DE GINESTAR
AJUNTAMENT DE GODALL
Total AJUNT. DE GODALL
AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE FALSET
AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE FALSET
AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE FALSET
Total AJUNT. DE LA BISBAL DE FALSET
AJUNTAMENT DE LA CANONJA
AJUNTAMENT DE LA CANONJA
AJUNTAMENT DE LA CANONJA
Total AJUNT. DE LA CANONJA
AJUNTAMENT DE LA RIBA
Total AJUNT. DE LA RIBA
AJUNTAMENT DE LA SECUITA
Total AJUNT. DE LA SECUITA
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
Total AJUNT. DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE LA VILELLA ALTA
Total AJUNT. DE LA VILELLA ALTA
AJUNTAMENT DE L'ALEIXAR

131.675,59
109.524,16
12.106,46
136.905,22
64.811,06
455.022,49
157.095,51
129.062,72
161.328,43
447.486,66
30.857,73
1.250,72
1.563,44
1.412,16
35.084,05
7.089,46
77.108,35
84.197,81
7.210,31
78.422,74
74.593,29
160.226,34
33.059,75
2.181,68
1.499,79
36.741,22
36.317,30
36.317,30
87.560,32
87.560,32
49.991,73
49.991,73
24.178,07
24.178,07
32.394,98
1.087,62
1.484,66
34.967,26
48.771,90
39.831,32
49.789,15
138.392,37
43.887,00
43.887,00
34.088,10
34.088,10
53.259,26
24.238,64
30.298,26
4.896,74
112.692,90
29.611,18
29.611,18
25.396,05

FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
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5000065186
5000365741
5000444050
5000400162
5000063243
5000065218
5000365784
5000400211
5000063301
5000402463
5000475822
5000063873
5000067836
5000370564
5000402068
5000370603
5000402148
5000063893
5000067867
5000364303
5000370612
5000402152
5000402170
5000402298
5000064037
5000068013
5000370745
5000402318
5000402486
5000402514
5000402565
5000064214
5000064215
5000068210
5000068211
5000154833
5000371599
5000403094

AJUNTAMENT DE L'ALEIXAR
AJUNTAMENT DE L'ALEIXAR
AJUNTAMENT DE L'ALEIXAR
AJUNTAMENT DE L'ALEIXAR
Total AJUNT. DE L'ALEIXAR
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR
Total AJUNT. DE L'AMETLLA DE MAR
AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA
Total AJUNT. DE L'AMPOLLA
AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
Total AJUNT. DE L'ARBOÇ
AJUNTAMENT DE LES PILES
Total AJUNT. DE LES PILES
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Total AJUNT. DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
AJUNTAMENT DE MARÇÀ
Total AJUNT. DE MARÇÀ
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ
Total AJUNT. DE MASLLORENÇ
AJUNTAMENT DE MASPUJOLS
Total AJUNT. DE MASPUJOLS
AJUNTAMENT DE MIRAVET
Total AJUNT. DE MIRAVET
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Total AJUNT. DE MONT-ROIG DEL CAMP
AJUNTAMENT DE NULLES
Total AJUNT. DE NULLES
AJUNTAMENT DE POBOLEDA
Total AJUNT. DE POBOLEDA
AJUNTAMENT DE PRATDIP
Total AJUNT. DE PRATDIP
AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
Total AJUNT. DE PUIGPELAT
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE REUS
Total AJUNT. DE REUS
AJUNTAMENT DE SALOU

4.559,52
5.699,37
2.334,95
50.155,71
88.145,60
58.597,44
27.713,72
34.642,12
120.953,28
80.212,16
80.212,16
50.084,49
50.084,49
35.691,70
35.691,70
3.090,00
33.608,28
9.336,16
11.670,16
68.018,58
125.723,18
4.950,98
4.950,98
41.505,20
20.491,79
1.837,72
1.884,05
2.297,17
68.015,93
45.932,90
45.932,90
47.815,20
47.815,20
16.937,91
106.811,86
84.951,28
106.189,12
314.890,17
38.291,75
38.291,75
36.039,46
36.039,46
50.145,96
50.145,96
64.222,58
64.222,58
124.008,09
124.008,09
117.831,68
117.831,68
22.802,99
200.000,00
706.482,53
49.725,86

FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2015
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5000015878
5000064247
5000068255
5000371853
5000064280
5000068351
5000371865
5000403867
5000064442
5000465302
5000064528
5000064529
5000068694
5000068695
5000364311
5000372440
5000372441
5000404047
5000064549
5000068719
5000372587
5000453757
5000404099
5000068730
5000372598
5000453758
5000068732
5000372718
5000404518
5000064588
5000068777
5000372829
5000404521
5000064590
5000068779
5000372831
5000404532
5000436979
5000404592
5000064714
5000068823
5000373378

AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE SALOU
AJUNTAMENT DE SALOU
Total AJUNT. DE SALOU
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
Total AJUNT. DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
Total AJUNT. DE SANTA BÀRBARA
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA
AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA
Total AJUNT. DE SANTA OLIVA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Total AJUNT. DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TIVISSA
Total AJUNT. DE TIVISSA
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
Total AJUNT. DE TORREDEMBARRA
AJUNT. DE TORROJA DEL PRIORAT
AJUNT. DE TORROJA DEL PRIORAT
AJUNT. DE TORROJA DEL PRIORAT
AJUNT. DE TORROJA DEL PRIORAT
Total AJUNT. DE TORROJA DEL PRIORAT
AJUNTAMENT DE TORTOSA
AJUNTAMENT DE TORTOSA
Total AJUNT. DE TORTOSA
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
Total AJUNT. DE VALLMOLL
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VALLS
AJUNTAMENT DE VALLS
Total AJUNT. DE VALLS
AJUNTAMENT DE VESPELLA DE GAIÀ
AJUNTAMENT DE VESPELLA DE GAIÀ
Total AJUNT. DE VESPELLA DE GAIÀ
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA

11.359,76
123.554,12
103.708,52
129.635,65
417.983,91
89.008,42
28.148,52
35.185,68
152.342,62
82.248,07
82.248,07
46.329,94
4.259,64
50.589,58
137.949,71
137.949,70
127.763,34
127.763,34
25.366,62
200.000,00
119.408,31
876.201,02
78.609,15
78.609,15
88.069,97
74.187,04
92.733,82
8.097,28
263.088,11
30.984,37
1.113,28
1.391,56
1.417,95
34.907,16
148.696,92
185.871,10
334.568,02
70.909,31
35.178,37
21.830,56
27.288,23
155.206,47
63.872,80
132.018,87
110.452,40
138.065,52
444.409,59
43.805,97
1.977,35
45.783,32
58.935,00
29.314,84
11.198,64
13.998,33

FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
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5000389175 AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
Total AJUNT. DE VILA-RODONA
5000404601 AJUNTAMENT DE VILAVERD
5000064726 AJUNTAMENT DE VILAVERD
5000483226 AJUNTAMENT DE VILAVERD
Total AJUNT. DE VILAVERD
5000404642 AJUNTAMENT DE VINEBRE
5000016091 AJUNTAMENT DE VINEBRE
5000064730 AJUNTAMENT DE VINEBRE
5000068837 AJUNTAMENT DE VINEBRE
5000373416 AJUNTAMENT DE VINEBRE
Total AJUNT. DE VINEBRE
5000402065 AJUNTAMENT DEL LLOAR
5000453733 AJUNTAMENT DEL LLOAR
Total AJUNT. DEL LLOAR
5000064153 AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
5000402460 AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
Total AJUNT. DEL PERELLÓ
5000064139 AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
5000068066 AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
5000370848 AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Total AJUNT. DELS PALLARESOS
5000401958 AJUNTAMENT D'HORTA DE SANT JOAN
Total AJUNT. D'HORTA DE SANT JOAN
5000064566 AJUNTAMENT D'ULLDECONA
5000068759 AJUNTAMENT D'ULLDECONA
5000372724 AJUNTAMENT D'ULLDECONA
Total AJUNT. D'ULLDECONA

2.695,26
116.142,07
39.655,02
19.420,82
1.785,58
60.861,42
39.770,18
1.831,76
19.923,07
6.019,08
7.523,82
75.067,91
29.242,32
1.334,93
30.577,25
41.559,70
78.589,17
120.148,87
52.575,45
24.554,20
30.692,75
107.822,40
62.705,05
62.705,05
64.358,31
32.823,08
41.028,86
138.210,25

FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2014
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013
FCLC 2015
FCLC 2014
FCLC 2013
FCLC 2013

TOTAL GENERAL 8.327.550,02

Tercer. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya i 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.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 19.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REPOSICIÓ
D'UN CARRETÓ ELEVADOR I L’IMPLEMENT DE MAQUINÀRIA AMB
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DESTINACIÓ AL SAT, LOT 2, A L’EMPRESA COMERCIAL INDUSTRIAL
BARCELONESA, SA
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència de 30 de desembre de 2016 núm. 800433000800-2016-003897, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert (no harmonitzat), procediment obert, de la reposició d'un
carretó elevador i l’implement de maquinària amb destinació al SAT, amb un
pressupost base de licitació total de 49.000,00 euros (IVA exclòs), distribuït en
els següents 2 lots:
Lot

Descripció

Base imposable (€)
(IVA exclós)

1

Carretó elevador

34.000,00 €

2

Implements braç-retro i
martell picador

15.000,00 €
49.000,00 €

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 8 de febrer de 2017, va examinar la documentació administrativa (sobre A)
aportada pels vuit licitadors presentats, que són els següents:
1
2
3
4
5
6
7
8

COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA, SA
COMPAÑIA MAQUINARIA 93, SA
GEANCAR MAQUINARIA SA
BEHULAN MAQUINARIA, SL
STILL, SA
AUTO INFANTA CARRETILLAS, SL
ULMA, SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, S. COOP.
TALLERS ANTONI MIQUEL, SL

La Mesa examina la documentació i constata que la documentació presentada
és correcta i acorda admetre'l a la licitació
3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l’obertura del sobre B, i
es va comprovar que tots els licitadors aportaven la documentació requerida. El
resultat es va publicar al Perfil de contractant en data 09/02/2017:
Sobre B:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1. Lot 1: Oferta econòmica (IVA exclòs),
fins a 10 punts.
2. Lot 1: Ampliació termini de garantia,
fins a 3 punts.
3. Lot 1: Valoració vehicle vell, fins a 2
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punts.
4. Lot 2: Oferta econòmica (IVA exclòs),
fins a 10 punts.
5. Lot 2: Ampliació termini de garantia,
fins a 3 punts.

COMERCIAL
INDUSTRIAL
BARCELONESA, SA

1.
2.
3.
4.
5.

No licita.
No licita.
No licita.
14.450,00 euros.
No amplia garantia

COMPAÑIA
MAQUINARIA 93, SA

1.
2.
3.
4.
5.

28.000,00 euros.
Amplia 36 mesos.
6.655,00 euros.
No licita.
No licita.

GEANCAR
MAQUINARIA SA

1.
2.
3.
4.
5.

No licita.
No licita.
No licita.
13.975,00 euros.
No amplia garantia.

BEHULAN
MAQUINARIA, SL

1.
2.
3.
4.
5.

32.400,00 euros.
No amplia garantia.
2.420,00 euros.
No licita.
No licita.

5

STILL, SA

1.
2.
3.
4.
5.

33.510,00 euros.
No amplia garantia.
1.500,00 euros.
No licita.
No licita.

6

AUTO INFANTA
CARRETILLAS, SL

1.
2.
3.
4.
5.

28.900,00 euros.
Amplia 12 mesos.
1.800,00 euros.
No licita.
No licita.

7

ULMA, SERVICIOS DE
MANUTENCIÓN, S.
COOP.

1.
2.
3.
4.
5.

28.360,00 euros.
Amplia 24 mesos.
1.350,00 euros.
No licita.
No licita.

1

2

3

4
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8

1.
2.
3.
4.
5.

TALLERS ANTONI
MIQUEL, SL

33.990,00 euros.
No amplia garantia.
2.200,00 euros.
No licita.
No licita.

4. En data 6/03/2017, el director de l’Àrea del SAT, responsable del contracte,
emeten informe, sobre la valoració del sobre B del lot 2. En concret, el resum
amb el resultat de la valoració del lot 2 és el següent:
“Per al Lot 2 s’han presentat les empreses següents:
Comercial Industrial Barcelonesa, SA
Geancar Maquinaria, SA
De l’anàlisi de les ofertes presentades s’informa el següent:
-L’empresa Geancar Maquinaria, SA no dona compliment a les prescripcions tècniques
exigides quant alçada de descàrrega no inferior a 2500 m, pes del martell en ordre de
treball entre 140 i 160 kg i energia del cop no inferior a 270 julios.
En conseqüència es proposa excloure aquesta oferta de la licitació.
En aplicació de l’apartat 5.1 de la clàusula dissetena del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix per a aquest contracte l’oferta de Comercial
Industrial Barcelonesa, SA no ha de considerar-se que tingui valors anormals o
desproporcionats atès que no és inferior a 25 unitats percentuals respecte del
pressupost base de licitació.
És procedent procedir a la seva valoració d’acord amb els criteris que consten en
l’apartat m de l’Annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars.
Pressupost base de
licitació sense IVA

EMPRESA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
BARCELONESA, SA

15.000,00

OFERTA
ECONÒMICA
(sense IVA)
14.450,00

AMPLIACIÓ
OFERTA
BAIXA DE
TERMINI DE
TOTAL
ECONÒMICA
L'OFERTA
GARANTIA
0-10
0-3
3,67

10,00

0,00

10,00

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte per a la reposició d’un carretó elevador i l’implement
de maquinària amb destinació al S.A.T. Lot 2 a l’empresa Comercial Industrial
Barcelonesa, SA per un import de 14.450 euros (sense IVA).”
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5. En data 8 de març de 2017, la Mesa de Contractació va assumir l’informe
esmentat i va proposar a l’òrgan de contractació, l'exclusió de l’empresa
GEANCAR MAQUINARIA SA (plica 3) per no donar compliment a les
prescripcions tècniques exigides quant alçada de descàrrega no inferior a 2500
m, pes del martell en ordre de treball entre 140 i 160 kg i energia del cop no
inferior a 270 julios. Tot seguit, va proposar l’adjudicació del lot 2
(Implements braç-retro i martell picador ) del contracte de reposició d’un carretó
elevador i l’implement de maquinària amb destinació al SAT a l’empresa
COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA SA (plica 1), per un import de
14.450,00 € (IVA exclòs).
6. En data 22 de març de 2017 COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA
SA (NIF A08355679) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 722,50€ segons carta de pagament núm.
2017000161, i la resta de documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
7. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia emès
per la Intervenció General, amb data de signatura electrònica 28 de març de
2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les ofertes,
l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data
16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 8 de març
de 2017.
Segon. Excloure a l’empresa GEANCAR MAQUINARIA SA (plica 3), per no
ajustar-se l’oferta presentada pel lot 2 a l’exigit al Plec de prescripcions
tècniques.
Tercer. Adjudicar el lot 2 (implements braç-retro i martell picador) del contracte
de subministrament d'un carretó elevador i l’implement de maquinària amb
destinació al SAT a l’empresa COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA
SA amb NIF A08355679 per un import de DISSET MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA (17.484,50€), IVA inclòs amb
el desglossament següent:
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Preu sense IVA:
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

14.450,00
3.034,50
17.484,50

Quart.
Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3060-453-62300 de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula
17a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització
del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils,
a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En
el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article
156 del TRLCSP.
Setè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d’aquesta Diputació.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència
al Territori.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 20.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE PRODUCCIÓ DE
CLIMATITZACIÓ DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència núm. 2016-003870 de data 30 de desembre de
2016, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
(no harmonitzat), del subministrament i instal·lació d’un equip de producció de
climatització del Palau de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base
de licitació de 51.700,00 € (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa
de Contractació en data 8 de febrer de 2017, va examinar la documentació
administrativa (sobre A) aportada pels onze licitadors presentats, que són els
següents:
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Plica núm.

Licitador

1

SISTEMES INTEGRALS DE REFRIGERACIÓ, SA

2

GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL

3

KLITEC GLOBAL NETWORK, SA

4

GSI INTEGRAL, SLU

5

JOSÉ PINTALUBA Y CIA SA

6

CLIMATITZACIÓ SAUFER, SL

7

YOMEE ENERGY SERVICES, SL

8

INSYTE INSTALACIONES, SA

9

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU

10

INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL

11

INSTER MANTENIMENTS, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels sobres B
amb el resultat següent:
Núm.
Plica

1

2

3

L I C I T A D O R

SISTEMES INTEGRALS DE
REFRIGERACIÓ, SA
GESTIÓ D’OBRES I SERVEIS
SOSTENIBLES SL

KLITEC GLOBAL NETWORK, SA

Sobre B:
1. Oferta econòmica (IVA
exclòs), fins a 90 punts.
2. Ampliació
termini
garantia, fins a 10 punts.

1. 48.858,79€
2. No amplia

1. 46.401,82€
2. 2 anys addicionals
1. 45.803,65€
2. 2 anys addicionals

4

GSI INTEGRAL, SLU

1. 43.909,89€
2. 2 anys addicionals

5

JOSÉ PINTALUBA Y CIA SA

1. 45.856,29€
2. 2 anys addicionals

6

CLIMATITZACIÓ SAUFER, SL

1. 49.497,58€
2. 2 anys addicionals
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7

YOMEE ENERGY SERVICES, SL

8

INSYTE INSTALACIONES, SA

9

COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT SAU

1. 44.069,08€
2. 2 anys addicionals

1. 37.741,00€
2. 2 anys addicionals

1. 44.845,79€
2. 2 anys addicionals

10

INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL

1. 46.588,00€
2. 2 anys addicionals

11

INSTER MANTENIMENTS, SL

1. 41.394,00€
2. 4 anys addicionals

La mesa va requerir a les empreses SISTEMES INTEGRALS DE
REFRIGERACIÓ, SA (plica 1), KLITEC GLOBAL NETWORK, SA (plica 3),
INSYTE INSTALACIONES, SA (plica 8) i INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL (plica
10) la identificació concreta de l’equip que van ofertar.
Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva valoració,
d'acord amb el criteri establert en l'apartat m) del quadre de característiques del
contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars). El resultat
de l'obertura del sobre B es va publicar al Perfil de Contractant el mateix dia i
l’acta de la Mesa el dia 15/02/17.
4. En data 28 de febrer de 2017, el cap de secció de Serveis Generals, com a
responsable del contracte, va emetre l’informe de valoració dels sobres B, del
qual s’extreu:
“Fonaments de dret
...
3. Respecte al compliment dels requeriments tècnics de l'equip de producció de
climatització, al plec de prescripcions tècniques s’especifica que ha de ser una
bomba de calor marca Carrier model 30RQM240 o equivalent.
Les empreses José Pintaluba y Cia, SA i Insyte Instalaciones, SA, proposen el
canvi d'equip per una bomba de calor marca CLINT model CHA/K-WP 826-P.
L'empresa Inster Manteniments, SL proposa el canvi d'equip per una bomba de
calor marca KAYSUN model KEM 250 HN3.
S'ha demanat a l'empresa CR Enginyers informe tècnic, que s’acompanya,
sobre l'equivalència o no d'aquests equips. Segons les conclusions de
l’informe, no es poden tenir en consideració aquelles ofertes atès que les
màquines proposades no es poden considerar equivalents a la requerida.
4. De conformitat amb els criteris d’adjudicació 1 i 2 establerts a l’apartat m) del
quadre de característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules
administratives particulars), es valoren les vuit proposicions restants.
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Per la qual cosa es proposa:
1. Es proposa no admetre les ofertes presentades per José Pintaluba y Cia, SA,
Insyte Instalaciones, SA, i Inster Manteniments, SL atès que els equips de
producció de climatització proposats no són equivalents a l’exigit a l'annex 1 del
Plec de prescripcions tècniques particulars.
2. Es proposa puntuar els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
com segueix:

...”

5. En data 8 de març de 2017, la Mesa de Contractació va assumir l’informe
esmentat i va proposar a l’òrgan de contractació, l’exclusió de les empreses
JOSÉ PINTALUBA Y CIA, SA, INSYTE INSTALACIONES, SA i INSTER
MANTENIMENTS, SL per no ajustar-se les seves ofertes a l’exigit a l’annex 1
del Plec de prescripcions tècniques. Tot seguit, va proposar l’adjudicació del
contracte del subministrament i instal·lació d’un equip de producció de
climatització del Palau de la Diputació de Tarragona, a l’empresa GSI
INTEGRAL, SLU (plica 4), per un import de 43.909,89 € (IVA exclòs) per
resultar ser la proposta econòmicament més avantatjosa (100,00 punts).
6. En data 20 de març de 2017, l’empresa GSI INTEGRAL, SLU (NIF
B25600925) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per
un import de 2.195,49 € segons carta de pagament núm. 2017000155 i la resta
de documentació requerida que ha estat trobada conforme per la secretària de
la Mesa.
7. A l'expedient consta l'informe favorable de fiscalització limitada prèvia a
l'adjudicació emès per la intervenció general, amb data 28 de març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP estableixen la classificació de les ofertes,
l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data
16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 8 de març
de 2017.
Segon. Excloure a les empreses JOSÉ PINTALUBA Y CIA, SA, INSYTE
INSTALACIONES, SA i INSTER MANTENIMENTS, SL per no ajustar-se les
seves ofertes a l’exigit a l’annex 1 del Plec de prescripcions tècniques.
Tercer. Adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació d’un equip de
producció de climatització del Palau de la Diputació de Tarragona a l’empresa
GSI INTEGRAL, SLU (NIF B25600925), per presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa (100,00 punts) per un import de CINQUANTA-TRES MIL
CENT-TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (53.130,97 €) IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

43.909.89 €
9.221,08 €
53.130,97 €

Quart. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a
pressupostària 4020-920-62700-02 de la Diputació de Tarragona.

l'aplicació

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula
16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització
del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils,
a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En
el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article
156 del TRLCSP.
Setè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant
d’aquesta Diputació.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea de Serveis Interns i a la
Unitat de Serveis Generals.
Règim de recursos
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la notificació,
davant del president de la Diputació.
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INTERVENCIÓ
PUNT 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES I
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d'aprovació que inclouen factures i
certificacions d’obres conformades pels responsables dels departaments de la
Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions d’aprovació, s’han
emès els informes de fiscalització favorable per tal d’aprovar les factures i els
justificants de depesa..
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost vigents que regulen el reconeixement i
liquidació d'obligacions.
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 d'
1.446.268,83 euros, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Secretaria...................................................................
Núm.00744.....................................................................
Núm.00743..................................................................

2.069,39 €
671,84 €
1.397,55 €

Serveis Interns.....................................................
Núm. 00725...............................................................
Núm. 00726...................................................................
Núm. 00741................................................................
Núm. 00753..............................................................

20.017,05 €
2.715,90 €
330,18 €
3.202,06 €
13.768,91 €

Recursos Humans-PAO.........................................
Núm. 00740..............................................................

39.506,90 €
39.506,90 €

Coneixement i Qualitat........................................
Núm. 00674................................................................
Núm. 00733..............................................................
Núm. 00732................................................................
Núm. 00737..............................................................
Núm. 00752..............................................................

180.882,41 €
9.470,71 €
30.183,69 €
4.540,99 €
83.489,58 €
53.197,44 €
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SAM..........................................................................
Núm. 00680................................................................
Núm. 00679..............................................................
Núm. 00678................................................................
Núm. 00701................................................................

28.470,97 €
4.718,75 €
12.929,40 €
2.445,99 €
8.376,83 €

SAC..........................................................................
Núm. 00656..................................................................
Núm. 00659................................................................
Núm. 00667................................................................
Núm. 00675................................................................
Núm. 00683................................................................
Núm. 00709................................................................
Núm. 00713................................................................

16.936,82 €
539,43 €
1.713,00 €
4.877,96 €
1.044,38 €
1.159,56 €
5.739,28 €
1.863,21 €

SAT.....................................................................
Núm. 00665............................................................
Núm. 00697............................................................
Núm. 00731..............................................................

1.158.385,29 €
654.702,55 €
492.168,76 €
11.513,98 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i
s’annexen a l'expedient, per un import total de 725,15 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Serveis Interns...........................................................
Núm. 00644...................................................................

530,00 €
530,00 €

SAC...............................................................................
Núm. 00677...................................................................

195,15 €
195,15 €

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

PUNT 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE
BESTRETA DE CAIXA FIXA.
Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons relació
comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la
seva aplicació vigent al pressupost, éssent l'import total de 1.229,13 EUROS
(€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
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CORPORACIÓ....................................................................

1.229,13 €

Núm. 00300 (RH i PAO Tarragona)..................................
Núm. 00694 (EAD Tarragona)..........................................
Núm. 00758 (Protocol).......................................................

607,17 €
364,88 €
257,08 €

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

PUNT 23.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L'APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A L’ANY 2016 I
LLIURAMENT DE L’APORTACIÓ DE L’ANY 2017
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern de 15.04.2016 va ser aprovada i lliurada
l’aportació pel funcionament de la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de
Tarragona per un import total de 1.000,00 € en concepte d’aportació amb
justificació diferida, corresponent al exercici 2016.
2. La Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Tarragona presenta
justificants per import de 1.026,06 € a compte de l’aportació de l’any 2016.
Aquesta justificació compleix el que estableix la base núm. 30 de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017.
3. De conformitat amb la base 30 de les Bases d’Execució del Pressupost,
l’assignació pressupostària anual per al funcionament de cadascun dels òrgans
de representació del personal de la Diputació de Tarragona és de 1.000,00 €.
4. Al pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
2017/6020/920/48900 per atendre aquesta despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici
2017.

S'ACORDA:
1. Aprovar la justificació presentada per la Secció Sindical de CCOO a compte
de l’aportació corresponent a l’exercici 2016 per import de 1.026,06 €.
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2. Lliurar a la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Tarragona la
quantitat de 1.000,00 € en concepte d’aportació pre-pagable amb justificació
diferida corresponent a l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017/6020/920/48900.
3. Comunicar aquest acord a la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de
Tarragona i a la Tresoreria

PUNT 24.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L'APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ SINDICAL D'UGT DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A L'ANY 2016 I
LLIURAMENT DE L'APORTACIÓ DE L'ANY 2017
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord de la Junta de Govern de 18.03.2016 va ser aprovada i lliurada
l’aportació pel funcionament de la Secció Sindical d'UGT de la Diputació de
Tarragona per un import total de 1.000,00 € en concepte d’aportació amb
justificació diferida, corresponent al exercici 2016.
2. La Secció Sindical d’UGT de la Diputació de Tarragona presenta justificants
per import de 1.018,33 € a compte de l’aportació de l’any 2016. Aquesta
justificació compleix el que estableix la base núm. 30 de les Bases d’Execució
del Pressupost per a l’exercici 2017.
3. De conformitat amb la base 30 de les Bases d’Execució del Pressupost,
l’assignació pressupostària anual per al funcionament de cadascun dels òrgans
de representació del personal de la Diputació de Tarragona és de 1.000,00 €.
4. Al pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
2017/6020/920/48900 per atendre aquesta despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici
2017.

S'ACORDA:
1. Aprovar la justificació presentada per la Secció Sindical d'UGT a compte de
l’aportació corresponent a l’exercici 2016 per import de 1.018,33 €.
2. Lliurar a la Secció Sindical d'UGT de la Diputació de Tarragona la quantitat
de 1.000,00 € en concepte d’aportació pre-pagable amb justificació diferida

64

corresponent a l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017/6020/920/48900.
3. Comunicar aquest acord a la Secció Sindical d'UGT de la Diputació de
Tarragona i a la Tresoreria.

PUNT 25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS DEL PAM
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació 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 euros 987.563,38 segons el detall següent:
Servei d'Assistència Municipal (AITC) .......................... 706.802,42 euros
Núm. 735 (PAM)................................................................ 184.502,09 euros
Núm. 745 .......................................................................... 392.787,50 euros
Núm. 747 .............................................................................. 2.807,20 euros
Núm. 749 (PEIM).................................................................. 8.351,00 euros
Núm. 750 (PAM).................................................................. 97.235,44 euros
Núm. 751 (PAM).................................................................. 21.119,19 euros
Servei d'Assistència Municipal (MSPT) .........................184.040,20 euros
Núm. 716 ........................................................................... 17.468,76 euros
Núm. 718 ........................................................................... 67.982,79 euros
Núm. 719 ........................................................................... 53.542,51 euros
Núm. 720 ........................................................................... 29.371,40 euros
Núm. 721 ........................................................................... 15.674,74 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ..................................... 96.720,76 euros
Núm. 681 ........................................................................... 24.078,01 euros
Núm. 684 ............................................................................10.459,78 euros
Núm. 685 ............................................................................17.376,32 euros
Núm. 686 ............................................................................14.431,36 euros
Núm. 714 ............................................................................ 9.290,92 euros
Núm. 723 ........................................................................... 14.384,37 euros
Núm. 738 ........................................................................... 6.700,00 euros

S'ACORDA:
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1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents beneficiaris
de les subvencions concedides en el seu dia i que consten a les relacions
comptables relacionades.
2.- Aprovar la documentació presentada pel beneficiari de la subvenció
concedida que consta en la relació comptable núm. 751, per import de
21.119,19 euros, que justifica la bestreta concedida i lliurada en el seu dia per
la línia de subvencions de PAM 2016 - Despesa corrent.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.

PUNT 26.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments, respecte la
documentació presentada per les entitats que es relacionen a continuació, per
justificar les subvencions concedides en els convenis aprovats pels acords que
així mateix s'indiquen, que compleixen els extrems assenyalats a les bases
d'execució del pressupost:
Cultura:
1. Conveni amb el Patronat Municipal Auditori Pau Casals
Quantitat concedida: 40.000,00 euros
Acord Junta Govern: 20/05/2016
Objecte de la subvenció: Realització de la programació de l'estable de música
de l'Auditori i 36è Festival Internacional de música Pau Casals, any 2016
2. Conveni amb l'Ajuntament de Valls
Quantitat concedida: 1.225.000,00 euros
Acord Junta Govern: 12/12/2014
Objecte de la subvenció: Construcció del Museu Casteller
3. Conveni amb l'Ajuntament de Reus
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Acord Junta Govern: 02/12/2016
Objecte de la subvenció: XI Edició del Festival Memorimage 2016
4. Conveni amb la Lira Vendrellenca
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Acord Junta Govern: 18/11/2016
Objecte de la subvenció: Activitats de les seccions de l'entitat de l'any 2016
5. Conveni amb la Fundació Populus Alba
Quantitat concedida: 200.000,00 euros
Acord Junta Govern: 17/06/2016
Objecte de la subvenció: Projecte COSMOS POBLET: Obres d'adequació del
centre de visitants dels Monestir de Poblet (Fase 1)
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PAO:
6. Conveni amb l'Ajuntament de l'Aldea
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Acord Junta Govern: 23/12/2016
Objecte de la subvenció: Promoció de la Cooperativa de l'Aldea, any 2016
Secretaria:
S'ha rebut en aquesta Intervenció l'informe tècnic presentat per l'Àrea de
Secretaria General sobre l'expedient de liquidació pressupostaria de l'exercici
2016 del Consorci del Teatre Fortuny de Reus, segons l'acord d'aprovació que
s'indica, que compleix els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost:
7. Aportació al Consorci Teatre Fortuny de Reus
Quantitat de l'aportació: 200.000,00 euros
Acord Junta Govern: 15/04/2016
Objecte de l'aportació: Aportació de la Diputació de Tarragona com a membre
del Consorci
S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats, amb les
quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions pressupostàries així
mateix assenyalades:
Cultura:
1. Nom entitat: Patronat Municipal Auditori Pau Casals
Quantitat a lliurar: 40.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 46207 02
2. Nom entitat: Ajuntament de Valls
Quantitat a lliurar: 327.058,77 euros (Certificacions 14, 15, 16, 17, 18 i 19)
Aplicació pressupostària: 2017 2010 333 76203 02
3. Nom entitat: Ajuntament de Reus
Quantitat a lliurar: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 46219 02
4. Nom entitat: Lira Vendrellenca
Quantitat a lliurar: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 2010 334 48903 02
5. Nom entitat: Fundació Populus Alba
Quantitat a lliurar: 21.451,72 euros (2n pagament parcial)
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Aplicació pressupostària: 2017 2010 336 78009 02
PAO:
6. Nom entitat: Ajuntament de l'Aldea
Quantitat a lliurar: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2017 8040 439 46235 02
Secretaria:
7. Nom entitat: Consorci del Teatre Fortuny de Reus
Quantitat a lliurar: 10.000,00 euros (Últim pagament aportació 2016)
Aplicació pressupostària: 2017 6011 334 46700 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 473.510,49 euros:
PAO ................................................................................ 30.000,00 euros
Núm. 0715 ..................................................................... 30.000,00 euros
Cultura ........................................................................... 433.510,49 euros
Núm. 0673 ...................................................................... 40.000,00 euros
Núm. 0698 ...................................................................... 327.058,77 euros
Núm. 0710 ...................................................................... 30.000,00 euros
Núm. 0711 ...................................................................... 15.000,00 euros
Núm. 0717 ...................................................................... 21.451,72 euros
Secretaria ....................................................................... 10.000,00 euros
Núm. 0736 ....................................................................... 10.000,00 euros
Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

PUNT 27.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
DOMICILIADES DEL MES DE MARÇ.
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis durant el
mes de març de 2017 i de conformitat amb el procediment que s'estableix en
les Bases d'Execució del vigent pressupost ,
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades segons
càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva
aplicació al pressupost vigent, éssent l'import total de 3.615,89 Euros segons el
detall següent:
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Relacions Corporació...................................................
Núm. 00761 (RF)..............................................................

3.615,89 €
3.615,89 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a saldar el pendent d'aplicació
generat pels imports relacionats.

PUNT 28.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC AMB EL CONSELLS
COMARCALS
Vistes les propostes de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació del SAM, respecte de l'aprovació dels justificants i lliurament de
l'últim pagament al Consell Comarcal del Priorat i de la Conca de Barberà de la
dotació econòmica del Programa d'Assistència i gestió serveis de l'any 2016, i
de l'aprovació dels justificants i lliurament parcial al Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre de la dotació econòmica del Programa d'Inversions del mateix
any, dins del conveni marc de col·laboració i coordinació entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis
municipals aprovat pel Ple de la Corporació del dia 01/04/2016.

S'ACORDA:
1.- Aprovar la justificació parcial de l’aportació del Programa d'Assistència i
gestió de Serveis de l’any 2016 i lliurar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017-1010-943-46500-02, la quantitat que s’indica al Consell Comarcal que es
detalla a continuació, inclòs a la relació d’aprovació que s’adjunta a l’expedient:
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Import concedit: 295.387,00 euros
Pagaments efectuats: 265.848,30 euros
Import últim pagament: 29.538,70 euros (10% restant)
Rel. d’aprovació núm.: 0671
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Import concedit: 322.135,00 euros
Pagaments efectuats: 289.854,00 euros
Import últim pagament: 32.213,50 euros (10% restant)
Rel. d’aprovació núm.: 0670
2. Aprovar la justificació parcial de l'aportació del Programa d'Inversions de
l'any 2016 i lliurar, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017-1010-94376500-02, la quantia que s'indica al Consell Comarcal que es detalla a
continuació, inclòs a la relació d'aprovació que s'adjunta a l'expedient:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
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Import concedit: 81.954,00 euros
Pagaments efectuats: 0,00 euros
Import parcial a lliurar: 7.905,89 euros
Rel. d’aprovació núm.: 0739
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.

PUNT 29.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D'HISENDA I ECONOMIA
PUNT 29.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L’APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL GRUP POLÍTIC C’S
CORRESPONENT A L’ANY 2016 I LLIURAMENT DE L’APORTACIÓ DE
L'ANY 2017.
Per acord de la Junta de Govern de 17.06.2016 va ser aprovada l’aportació pel
funcionament del grup polític C’S per un import total de 7.800,00€ en concepte
d’aportació amb justificació diferida, exercici 2016.
El Grup C’S presenta justificants per import de 3.978,01€ a compte de
l’aportació de l’any 2016.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels
Grups Polítics de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 28.07.2015,
l’aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona
consta d’un component fix per grup i per mes i d’un component variable per
diputat i per mes. L’import del component fix per grup i mes és de 350,00€ i
l’import del component variable per diputat i mes és de 300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació pel funcionament que correspon al
Grup C’S, per a l’any 2017, és de 7.800,00€ de conformitat amb el nombre de
diputats derivat dels resultats electorals de les eleccions locals de 24 de maig
de 2015 que els hi ha atorgat 1 diputat.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 0000-912-48900 per atendre aquesta
despesa,
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants presentats pel Grup C’S de la Diputació de
Tarragona a compte de l'aportació corresponent a l’any 2016, per import de
3.978,01€.
El saldo de la Tresoreria de l’any 2016 que disposa el grup, pendent de
justificar és de 3.821,99€.
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2.- Aprovar l'import de 7.800,00€ al grup polític C’S en concepte d’aportació per
l’exercici 2017, que haurà d'estar acreditat amb els justificants i pagaments
originats dins el propi exercici del 2017, d'acord al càlcul següent:
•
•
•

Número Diputats: 1
Component fix:
o 350€/mes/grup x 12 mesos =
4.200€/any
Component variable:
o 300€/mes/diputat x 1 diputat x 12 mesos = 3.600€/any
TOTAL:

7.800€/any

3.- Lliurar la diferència entre la quantitat no justificada i l’aportació aprovada per
2017 al grup C’S:
Aportació 2017 :
Import no justificat any 2016:
Import a lliurar:

7.800,00€
3.821,99€
3.978,01€

4.- A efectes merament informatius, el saldo acumulat dels imports de les
aportacions pendents són:
Any 2015:
Any 2016:
TOTAL:

3.900,00€
3.821,99€
7.721,99€

5.- Comunicar aquest acord al Grup C’S.

PUNT 29.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE
L’APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL GRUP POLÍTIC PPC
CORRESPONENT A L’ANY 2016 I LLIURAMENT DE L’APORTACIÓ DE
L'ANY 2017.
Per acord de la Junta de Govern de 29.01.2016 va ser aprovada l’aportació pel
funcionament del grup polític PPC per un import total de 7.800,00€ en concepte
d’aportació amb justificació diferida, exercici 2016.
El Grup PPC presenta justificants per import de 7.804,77€ a compte de
l’aportació de l’any 2016.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels
Grups Polítics de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 28.07.2015,
l’aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona
consta d’un component fix per grup i per mes i d’un component variable per
diputat i per mes. L’import del component fix per grup i mes és de 350,00€ i
l’import del component variable per diputat i mes és de 300,00€.
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Aplicats aquests components, l’aportació pel funcionament que correspon al
Grup PPC, per a l’any 2017, és de 7.800,00€ de conformitat amb el nombre de
diputats derivat dels resultats electorals de les eleccions locals de 24 de maig
de 2015 que els hi ha atorgat 1 diputat.
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 0000-912-48900 per atendre aquesta
despesa,

S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants presentats pel Grup PPC de la Diputació de
Tarragona a compte de l'aportació corresponent a l’any 2016, per import de
7.804,77€, i donar-la per justificada.
2.- Aprovar l'import de 7.800,00€ al grup polític PPC en concepte d’aportació
per l’exercici 2017, que haurà d'estar acreditat amb els justificants i pagaments
originats dins el propi exercici del 2017, d'acord al càlcul següent:
•
•
•

Número Diputats: 1
Component fix:
o 350€/mes/grup x 12 mesos =
4.200€/any
Component variable:
o 300€/mes/diputat x 1 diputat x 12 mesos = 3.600€/any
TOTAL:

7.800€/any

3.- Lliurar l’aportació aprovada per 2017 al grup PPC.
4.- A efectes merament informatius, el saldo acumulat dels imports de les
aportacions pendents són:
Any 2015:
Any 2016:
TOTAL:

0,00€
0,00€
0,00€

5.- Comunicar aquest acord al Grup PPC.

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

72

