DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 13 d’abril de 2018
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. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Excusa la seva assistència l’Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova i
l’Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Actua de Secretari la Sra. Maite Velayos Esplugas, cap de Servei de
Secretaria general per absència de la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
General de la Diputació.
Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap de Serveis Econòmics per
absència del 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 6
D’ABRIL DE 2018
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 6 d’abril de 2018.
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Serveis Jurídics
PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. XXX/XXX.
Donar compte de la Sentència núm. XXX/XXX de data XXX de XXX de XXX
dictada en el procediment abreujat núm. XXX/XXX, que coneix el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat per RACC
Compañía de Seguros y Reaseguros SA i la senyora XXX contra la Diputació
de Tarragona i Mapfre Automóbiles SA de Seguros y Reaseguros.

Fets
1. L’empresa RACC Compañía de Seguros y Reaseguros SA i la senyora
XXX van interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 18 de novembre de 2016,
relatiu a la desestimació de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial.
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Tarragona amb el núm. de procediment abreujat XXX/XXX.
2. En data XXX de XXX de XXX l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm.
XXX/XXX per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora.
Aquesta sentència va esdevenir ferma per la Diligència de data 14 de març
de 2018.
La part dispositiva de la Sentència estableix:
“FALLO
QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO EL PRESENTE
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO presentado por
parte de la Procuradora de los Tribunales XXX, actuando en
nombre y representación de XXX y de RACC Compañía de
Seguros y Reaseguros, contra la Resolución de fecha XXX de XXX
de XXX de la Diputación de Tarragona, confirmando la resolución
recurrida, con expresa condena en costas de la parte actora hasta
el límite de 200 euros.”
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.
Per tant, S’ACORDA:
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1. Quedar assabentats de la Sentència dictada en data XXX de XXX de XXX
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Comunicació
PUNT 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA 8ª
EDICIÓ DE LA TINETAULA I DE LES NORMES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona ha realitzat durant els anys 2015-2016 la 7a
TINETaula. Es tracta d’un espai de formació gratuït adreçat als ciutadans de
tots els municipis de la demarcació de Tarragona amb un cens menor de
4.000 habitants. Aquesta activitat ha tingut un elevat nivell de participació dels
ajuntaments de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
2. Des de la unitat Tècnica de suport web, integrada a la Unitat de
Comunicació de l’Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació de la
Diputació de Tarragona, es vol promoure la 8a edició de la TINETaula, la qual
ha evolucionat i madurat any rere any i s’ha consolidat com una activitat
formativa d’interès pels ciutadans. Aquesta activitat té, com a principals
finalitats treure profit de la Societat de la Informació de cara als ciutadans de
la demarcació de Tarragona, apropant-los Internet i les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació (TIC), així com facilitar-los el coneixement de
les bones pràctiques a Internet.
3. Amb la finalitat d’iniciar el procediment per a la selecció dels ajuntaments
participants s’han elaborat les normes reguladores corresponents.
4. Per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2017, es va
adjudicar l'expedient de contractació núm. 8004330008-2016-0011439,
contracte de serveis del servei de formació en habilitats d'Internet als
ciutadans de les comarques de Tarragona a l'empresa FUNDACIÓ PERE
TARRÉS (NIF R5800395E), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20175020-4911-22706, operació número 2017026238-D, del pressupost de
despeses de la Diputació de Tarragona.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 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.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la realització de la 8a edició de la TINETaula.
Segon.- Aprovar les normes reguladores de la convocatòria de la 8a
Tinetaula per al procediment de selecció dels ajuntaments participants a
l’activitat.
Tercer.- Publicar l’anunci de l’aprovació de la convocatòria de la 8a
TINETaula, juntament amb les normes reguladores per a la selecció dels
ajuntaments, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web de
TINET.
Règim de recursos:
-

-

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

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
L'ASSOCIACIÓ
MEDIAMBIENTAL
LA
SÍNIA
PER L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE CUSTÒDIA A LA CONCA I ESPAIS
FLUVIALS DEL RIU GAIÀ. ANY 2018.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Des de la Diputació de Tarragona es vol donar suport als ajuntaments en
la conservació dels seus espais naturals de proximitat.
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2.- El pla estratègic 2015-2019 de la Diputació de Tarragona determina la
línia estratègica “Actuar en la preservació de la salut i la natura”. L'estratègia
es desplega des del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM, i es duu a terme principalment mitjançant dos
eixos:

1) el suport a la xarxa d’espais naturals de protecció especial de la
demarcació (parcs naturals i paratge natural d'interès especial), i als
espais naturals propis de la Diputació, conscients del seu valor
ecològic i del seu valor també social, com espais de referència.
2) el suport a actuacions que potencien una xarxa de natura de
proximitat, conscients de la importància de la natura pels seus propis
valors ecològics intrínsecs, però també pels beneficis per al paisatge i
per a la població del territori. Alhora, cal esmentar els beneficis de la
natura i el paisatge per a la salut, amb efectes ja constatats com el
trastorn per dèficit de natura i la constatació de la necessitat de
reconnectar amb la natura.
3.- Els valors naturals i socioculturals del riu Gaià són múltiples:

o El 40% de la superfície de la conca hidrogràfica són espais de
protecció pel seu interès natural
o Té una gran riquesa biològica i paisatgística
o Té una gran diversitat de les comunitats vegetals mediterrànies
o Té presència d’elements faunístics diversos
o El riu com a connector social, i la Taula del Gaià com a punt de
trobada dels municipis

4.- L'objectiu general d'aquest programa de custòdia és facilitar-hi l’execució
de mesures de conservació, tant en finques públiques com privades, i es
pretén implicar en el projecte els agents del territori en sentit ampli: des dels
propietaris dels terrenys i els ajuntaments dels municipis per on discorre el
Gaià fins entitats locals (l’Associació Aurora, l’Esplai Campiquipugui, la
Comunitat de Regants de la Riera de Gaià, l’Associació de mares les
Tecletes de Tarragona, Santa Coloma en Transició,...).

Els objectius específics del programa de custòdia són:
1. Impulsar programes de conservació de la biodiversitat, especialment
centrats en la recuperació de l’ecosistema del bosc de ribera del riu
Gaià i dels seus afluents;
2. promoure el voluntariat ambiental entre els veïns dels municipis i el
coneixement ambiental d’aquest element natural vertebrador;
3. promoure projectes de millora d’usos públics (senyalització
d’itineraris, plafons interpretatius i material de difusió)
4. oferir activitats de natura i benestar a persones amb discapacitats;
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5. ampliar la custòdia als terrenys privats situats dins l’àmbit fluvial del
Gaià;
6. aconseguir la col·laboració interadministrativa per impulsar la
recuperació i conservació dels valors naturals del Gaià.
5.- Des de l'any 2009 i amb el suport de la DG del Medi natural de la

Generalitat de Catalunya, l'Associació Mediambiental la Sínia està duent a
terme, el programa de custòdia del curs del riu Gaià. La conca del Gaià
inclou 23 municipis de 5 comarques diferents –el Tarragonès, l’Alt Camp, la
Conca de Barberà i el Baix Penedès- i l'any 2017 pretén executar actuacions
a diversos municipis.
6.- En data 28 de febrer de 2018 (RE 1-2018-0082983-1, de data 8/03/2018),

l’Associació Mediambiental la Sínia va presentar sol·licitud de subvenció per
a l’execució de diverses actuacions ambientals dins del programa de custòdia
del riu Gaià per l’any 2018.
7.- L’Associació Mediambiental la Sínia ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. I s’ha comprovat que no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
8.- La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2018 va

consignar la quantitat de 6.000,00€ a l’aplicació pressupostària
2018/1200/172/48908/01 per l’Associació Mediambiental la Sínia.
9.- L’objecte de la subvenció

L’objecte d’aquesta subvenció és finançar diverses actuacions ambientals
dins del programa de custòdia del riu Gaià previstes per l’any 2018,
concretament:
a) Seguiment i descoberta de la conservació de la biodiversitat aquàtica del
riu Gaià
b) Descoberta i vivència de l’entorn natural del camí del Gaià
10.-

Finançament i despeses de les actuacions
Subvenció de la Diputació de Tarragona
Per finançar diverses actuacions ambientals dins del
programa de custòdia del riu Gaià

6.000,00 €

Total subvenció

6.000,00 €

El pressupost de despeses que presenta l’Associació Mediambiental la Sínia
es preveu en 6.000 €. La subvenció de la Diputació, que comporta el
finançament del 100% del cost, fins a un màxim de 6.000 €.
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FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Associació Mediambiental la Sínia una subvenció per
l'execució d'actuacions del programa de custòdia previstes per l'any 2018 a la
conca i espai fluvial del Gaià, en els termes següents:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Aplicació pressupostària:

Associacio Mediambiental la Sínia
Altafulla
2018 - SN - La Sínia
6.000,00 euros
100,00%
6.000,00 euros
2018/1200/172/48908/01

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció
de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document
acreditatiu del percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a
a l’activitat o projecte subvencionat.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
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- D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els
18.000 euros en cas de subministraments de béns d’equips o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia
degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de
diferents proveïdors i justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en
la més avantatjosa econòmicament.
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document
acreditatiu del percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a
a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la
documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
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L’acreditació del compliment d’aquestes obligacions s’ha de fer en el moment
de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

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

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
“Base de Datos Nacional de Subvenciones” als efectes de la seva publicació
en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Setè.- Notificar-ho a l’Associació Mediambiental la Sínia i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 5.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ACTUACIÓ I LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT DEL PONT D’ARMENTERA PER AL FINANÇAMENT DE
DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA
2017.
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
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mèdics locals, va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de Tarragona, núm.
102 de 29 de maig de 2017.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de la 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 del Pont d'Armentera
El Pont d'Armentera
Consultoris mèdics
03-11-2017
2018-1200-312-76200-02
6.453,66 euros
3.946,74 euros
3.749,40 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció.
3. Mitjançant escrit de data 1 de març de 2018, (RE 8004330008-1-2018009149-2 de data 14 de març de 2018) l’Ajuntament del Pont d’Armentera
sol·licita la modificació de la subvenció, canviant l’adquisició d’equipament
clínic i mobiliari (vitrines mural) per cadira ergonòmica, làmpada d’exploració
mèdica, camilla, desfibrilador i altres.
La modificació no suposa un import superior respecte la proposta inicial i les
actuacions s’ajusten als objectius previstos a les bases específiques i no
lesionen drets a tercers.
FONAMENTS DE DRET
1. 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
Municipal 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 modificació de l’actuació, canviant l’adquisició
d’equipament clínic i mobiliari (vitrines mural) per cadira ergonòmica, làmpada
d’exploració mèdica, camilla, desfibrilador i altres, de la justificació
presentada de l’ajuntament que s’indica a l’apartat segon, d’acord amb la
convocatòria de l’exercici 2017 i amb les bases específiques reguladores de
les subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, en els termes
indicats a la part expositiva.
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Segon.- Acceptar la justificació i aprovar el lliurament corresponent a
l’ajuntament que es detalla a continuació, el qual té la següent aplicació
pressupostària 2018-1200-311-46214-01:
Beneficiari:
Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi:
El Pont d'Armentera
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
6.453,66 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.946,74 euros
Import concedit:
3.749,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
4.049,09 euros
Import a pagar:
3.749,40 euros
Número d'operació anterior:
2017048191

Tercer.- Ordenar la remissió de la informació a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.”
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Pont d’Armentera 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 6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ACTUACIÓ I LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT DE LA SECUITA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES
PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS
CONSULTORIS MÈDICS LOCALS. CONVOCATÒRIA 2017.
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 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de Tarragona, núm.
102 de 29 de maig de 2017.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la
concessió de la subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que
també es consigna:
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
Consultoris mèdics
03-11-2017
2018-1200-312-76200-02
6.338,10 euros
3.946,74 euros
3.749,40 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció.
3. Mitjançant escrit de data 14 de març de 2018, (RE 8004330008-1-2018008984-2 de data 14 de març de 2018) l’Ajuntament de la Secuita sol·licita la
modificació de la subvenció, justificant l’equipament clínic demanat i també un
carro amb dos calaixos i una lupa led de peu.
La modificació no suposa un import superior respecte la proposta inicial i les
actuacions s’ajusten als objectius previstos a les bases específiques i no
lesionen drets a tercers.

FONAMENTS DE DRET
1. 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
Municipal 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 modificació de l’actuació, justificant l’equipament clínic
demanat i també un carro amb dos calaixos i una lupa led de peu, de la
justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a l’apartat segon, d’acord
amb la convocatòria de l’exercici 2017 i amb les bases específiques
reguladores de les subvencions per al finançament de despeses per a la
millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, en
els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Acceptar la justificació i aprovar el lliurament corresponent a
l’ajuntament que es detalla a continuació, el qual té la següent aplicació
pressupostària 2018-1200-312-76200-02:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
Consultoris mèdics
6.338,10 euros
3.946,74 euros
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Import concedit:
3.749,40 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.965,11 euros
Import a pagar:
3.749,40 euros
Número d'operació anterior:
2017048219

Tercer.- Ordenar la remissió de la informació a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.”
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Secuita 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 7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ACTUACIÓ I LLIURAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN PER ACTUACIONS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I
LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per a 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 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de Tarragona, núm.
102 de 29 de maig de 2017.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la

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

Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Manteniment
17-11-2017
2018-1200-311-46213-02
5.811,22 euros
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Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

3.915,02 euros
3.719,27 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
la subvenció.
3. Mitjançant escrit de data 19 de març de 2018 (RE 8004330008-1-2018009746-2 de data 20 de març de 2018) l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan
sol·licita la modificació de la subvenció atorgada per l’actuació de la neteja de
dipòsits, i es realitzi l’adquisició de consumibles per garantir la qualitat
sanitària de l’aigua.

FONAMENTS DE DRET
1. 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
Municipal 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 modificació de l’actuació, canviant la neteja de dipòsits
per l’adquisició de consumibles per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, i la
justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a l’apartat segon, d’acord
amb la convocatòria de l’exercici 2017 i amb les bases específiques
reguladores de subvencions per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua
de consum humà, en els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, i les aplicacions pressupostàries que també es detallen:
Beneficiari:
Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi:
Horta de Sant Joan
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
17-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
5.811,22 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.915,02 euros
Import concedit:
3.719,27 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
4.320,24 euros
Import a pagar:
3.719,27 euros
Número d'operació anterior:
2017051281

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones”.
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Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 8.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE TIVENYS 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 Tivenys
Tivenys
Consultoris mèdics
01-07-2016
2018-1200-312-76200-02
7.000,00 euros
4.073,34 euros
3.666,00 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa de
les subvencions, tot i que l’import justificat és inferior a les actuacions
previstes. La justificació ascendeix a 4.235,36 €, però no es té en compte les
factures d’elements de decoració del consultori mèdic per import de 599,80 €,
per ser una actuació no subvencionable. Per tant la justificació total és de
3.635,56 €.
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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 al finançament
de despeses derivades per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals, en els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació, el qual té la següent aplicació pressupostària 2018-1200-31276200-02:
Beneficiari:
Ajuntament de Tivenys
Municipi:
Tivenys
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Pressupost Elegible:
7.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
4.073,34 euros
Import concedit:
3.666,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
3.635,56 euros
Import a pagar amb reducció:
3.272,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
394,00 euros
Número d'operació anterior:
2016027253

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tivenys i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
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Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 9.- PROPOSTA DE LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ DE
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER A ACTUACIONS DE LA SALUT
PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA
DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per a 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 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de Tarragona, núm.
102 de 29 de maig de 2017.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la

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

Ajuntament del Molar
El Molar
Manteniment
17-11-2017
2018-1200-311-46213-02
5.034,00 euros
3.391,41 euros
3.221,84 euros

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

Ajuntament de Gratallops
Gratallops
Manteniment
17-11-2017
2018-1200-311-46213-02
3.388,42 euros
2.282,78 euros
2.168,64 euros

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

Ajuntament de Vilallonga del Camp
Vilallonga del Camp
Manteniment
17-11-2017
2018-1200-311-46213-02
4.900,00 euros
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Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

3.301,13 euros
3.136,07 euros

Total manteniment: 4.392,64 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament del Molar
El Molar
Inversions
17-11-2017
2018-1200-311-76200-02
2.300,00 euros
1.957,30 euros
1.859,44 euros

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

Ajuntament de Miravet
Miravet
Inversions
17-11-2017
2018-1200-311-76200-02
1.554,85 euros
1.323,18 euros
1.257,02 euros

Total inversió: 1.847,56 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Miravet
Miravet
Manteniment
17-11-2017
2018-1200-311-46213-02
2.988,44 euros
2.013,31 euros
1.912,65 euros

Total: 1.912,65 euros

Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació justificativa
de les subvencions, tot i que l’import justificat és inferior a les actuacions
previstes.

FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa,
la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de
sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la seva concessió.
En qualsevol cas s’ha de mantenir el percentatge de la subvenció concedida.

18

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
Municipal i Territori ha comprovat l’adequada justificació de les activitats així
com el compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que s’indiquen
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2017 i amb les
bases específiques reguladores de subvencions per actuacions de protecció
de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, en els termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Lliurar els imports corresponents als ajuntaments que es detallen a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament del Molar
Municipi:
El Molar
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
17-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
5.034,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.391,41 euros
Import concedit:
3.221,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.628,45 euros
Import a pagar amb reducció:
1.547,03 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.674,81 euros
Número d'operació anterior:
2017051335
Beneficiari:
Ajuntament de Gratallops
Municipi:
Gratallops
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
17-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
3.388,42 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.282,78 euros
Import concedit:
2.168,64 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.703,38 euros
Import a pagar amb reducció:
1.618,21 euros
Import no justificat a donar de baixa:
550,43 euros
Número d'operació anterior:
2017051342
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:

Ajuntament de Vilallonga del Camp
Vilallonga del Camp
Manteniment
17-11-2017
2018-1200-311-46213-02
4.900,00 euros
3.301,13 euros
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Import concedit:
3.136,07 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.292,00 euros
Import a pagar amb reducció:
1.227,40 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.908,67 euros
Número d'operació anterior:
2017051393
Total manteniment: 4.392,64 euros
Beneficiari:
Ajuntament del Molar
Municipi:
El Molar
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
17-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
2.300,00 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.957,30 euros
Import concedit:
1.859,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
880,00 euros
Import a pagar amb reducció:
836,00 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.023,44 euros
Número d'operació anterior:
2017051180
Beneficiari:
Ajuntament de Miravet
Municipi:
Miravet
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
17-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-311-76200-02
Pressupost Elegible:
1.554,85 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.323,18 euros
Import concedit:
1.257,02 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.064,80 euros
Import a pagar amb reducció:
1.011,56 euros
Import no justificat a donar de baixa:
245,46 euros
Número d'operació anterior:
2017051238
Total inversió: 1.847,56 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Miravet
Municipi:
Miravet
Concepte subvenció:
Manteniment
Data Acord concessió:
17-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-311-46213-02
Pressupost Elegible:
2.988,44 euros
Pressupost Mínim a Executar:
2.013,31 euros
Import concedit:
1.912,65 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.558,61 euros
Import a pagar:
1.912,65 euros
Número d'operació anterior:
2017051291
Total: 1.912,65 euros

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
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Quart.- Comunicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones”.
Cinquè.- Notificar aquest acord als ajuntaments detallats i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

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

PUNT 10.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE REUS I LLIURAMENT AMB
REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA MITJANÇANT CONVENI
PER A DINAMITZAR EL SECTOR OLEÍCOLA DE LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2016 la Diputació
de Tarragona, va aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Reus, per import de 15.000,00 €, que suposa el
finançament del 100,00% del cost, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018-1200-419-46702-02. El pressupost total de l’actuació és de
30.000,00 €.
2. En data 12 de setembre de 2016 es va signar el conveni amb l’Ajuntament
de Reus, per a dinamitzar el sector oleícola de la demarcació de
Tarragona i la promoció de l’oleoturisme.
3. L’objecte del conveni és desenvolupar les accions destinades a dinamitzar
el sector oleícola de la demarcació de Tarragona, promovent el
desenvolupament local i regional mitjançant la revalorització de tots
aquells recursos relacionats amb la cultura de l’oli susceptibles
d’aprofitament.
4. En data 22 de desembre de 2017 (RE 1-2017-040508-2) l’Ajuntament de
Reus demana una pròrroga de sis mesos per tal de presentar la
justificació.
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5. En data 21 de març de 2018 (RE 1-2018-009935-21) l’Ajuntament de

Reus presenta la documentació justificativa de l’execució de les accions
subvencionades que s’especifiquen en la clàusula primera del conveni.
L’import total justificat ascendeix a 21.467,82 €, dels quals 12.500,00 €
són despeses de personal de l’Ajuntament de Reus (clàusula segona del
conveni) i 8.967,82 € són les despeses de les actuacions corresponents a
la justificació de la Diputació de Tarragona (clàusula tercera), import
inferior al concedit de 15.000,00 € i es desglossa en les accions següents,
realitzades durant l’any 2016:

Descripció de l’actuació

Import de
l’actuació (€)

Redacció, entrevista i impressió del butlletí Oleo núm. 20

713,90

Edició dels Premis CDO 2016 als millors olis d’oliva verge
extra de la demarcació de Tarragona

6.069,40

Participació en les fires de l’oli dels municipis AEMO

2.184,52

Total

8.967.82 €

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori ha
comprovat aquesta documentació, així com la seva justificació parcial de les
actuacions.
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
Municipal i Territori ha comprovat la justificació parcial de les activitats així
com el compliment de la finalitat que va determinar la seva concessió.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l’Ajuntament
de Reus per import de 8.967,82€, corresponent a l’execució de les actuacions
en matèria de dinamització del sector oleícola.
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Segon.- Desestimar la pròrroga demanada, ja que d’acord amb el conveni no
hi ha possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
Tercer.- Lliurar l’import corresponent de la subvenció de la Diputació de
Tarragona a l’Ajuntament de Reus que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Reus
Municipi:
Reus
Concepte subvenció:
2016 - Conveni CDO amb
l'Ajuntament de REUS
Data Acord concessió:
29-07-2016
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-419-46702-02
Pressupost Elegible:
15.000,00 euros
Import concedit:
15.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
8.967,82 euros
Import a pagar amb reducció:
8.967,82 euros
Import no justificat a donar de baixa:
6.032,18 euros
Número d'operació anterior:
2016033209

Règim de recursos:
-

-

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

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 11.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DEL CANVI DE DESTINACIÓ DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE
L'ESPANYOL DEL PEXI 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 22 de setembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió del Programa específic d’obres per a la
millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització
d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica 2017 (PEXI
2017).
2. A l'Ajuntament de la Torre de l’Espanyol se li va concedir la subvenció del
PEXI 2017 que es detalla a continuació:
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Nom de l’actuació:

Renovació parcial de xarxa sanejament per
canvi de material al c/ Cervantes/Catalunya

Data Acord de concessió:

22/09/2017

Pressupost Elegible:

49.514,60 €

% concedit:

16,90%

Import concedit:

8.368,00 €

Aplicació pressupostària:

2017-1010-4910-76200-01

3. En data 8 de febrer de 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic
8004330008-1-2018-004248-2 a la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de
la Torre de l’Espanyol va presentar una sol·licitud de canvi de destinació, dins
de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció:

Millora de la xarxa de sanejament i aigua potable
C. Catalunya

Pressupost actuació:

12.284,69 €

Recursos propis:

3.916,69 €

Subv. PEXI 2017:

8.368,00 €

4. La base 11a de les Bases reguladores del PEXI 2017 de la Diputació de
Tarragona permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida.
Es permet modificar l’objecte subvencionable, però no el programa ni excedir
l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada
s'adequa al que regulen les bases del PEXI 2017 i els serveis tècnics han
emès informe favorable sobre la subvencionalitat i la idoneïtat del document
tècnic de la nova actuació.
6. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troben
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. En data 14 de març de 2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és
deutor de la Diputació de Tarragona.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions, que estableix que la norma reguladora de les bases de
concessió de les subvencions ha de concretar les circumstàncies que, com a
conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de la
subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
que regula la modificació de la resolució de concessió.
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3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la
resolució de l'atorgament.
4. Base 11a de les Bases reguladores del PEXI 2017 de la Diputació de
Tarragona que regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.

Per tant, S’ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PEXI 2017, per
a l'actuació "Renovació parcial de xarxa sanejament per canvi de material al
c/ Cervantes/Catalunya", i destinar l'import a l'actuació “Millora de la xarxa de
sanejament i aigua potable C. Catalunya", de l'Ajuntament de la Torre de
l’Espanyol, actualment amb càrrec a la partida 2018-1010-4910-76200-02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l'Ajuntament
de la Torre de l'Espanyol que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció:

Millora de la xarxa de sanejament i aigua potable
C. Catalunya

Pressupost elegible:

12.284,69 €

% concedit:

68,12%

Subv. PEXI 2017:

8.368,00 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no
manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
al de la notificació de la resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.

Règim de recursos:
-

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

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el president
de la Diputació de Tarragona.
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PUNT 12.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE BELLVEI I LLIURAR L'IMPORT
AMB REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA PER A
L’ACTUACIÓ “MILLORES EN PAVELLÓ POLIESPORTIU FASE I”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 30 de juny de 2017, per acord de la Junta de Govern, s’aprova la

concessió d’una subvenció nominativa, per import de 50.000 €, a favor de
l'Ajuntament de Bellvei, per al finançament de l’actuació “Millores en
pavelló poliesportiu Fase I”.
2. L'Ajuntament de Bellvei ha aportat la documentació justificativa de la

subvenció nominativa concedida.
3. La documentació justificativa presentada dins de termini, ha estat revisada

i s'ha comprovat que l’actuació justificada és subvencionable i s'adequa a
l'actuació subvencionada.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és menor al

presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-342-76260-02

hi ha crèdit suficient.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les

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

procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament del es subvencions.
3. Acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2017, que acorda la

concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Bellvei i regula la seva
justificació.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de

Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s'indica a
l’apartat segon, d'acord amb el que disposa l’acord de concessió.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació:
26

Beneficiari:
Ajuntament de Bellvei
Municipi:
Bellvei
Concepte subvenció:
C. única - Millores en el pavelló
poliesportiu (Fase I)
Data Acord concessió:
30-06-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-342-76260-02
Pressupost Elegible:
53.077,16 euros
Import concedit:
50.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 94,20%
Despesa justificada:
52.482,44 euros
Import a pagar amb reducció:
49.438,46 euros
Import no justificat a donar de baixa:
561,54 euros
Número d'operació anterior:
2017031971
Total: 49.438,46 euros

Tercer.- Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l'import lliurat.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 13.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA PER
JUSTIFICAR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER
L'ACTUACIÓ
«ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE DESTINAT A LA INTERVENCIÓ MÒBIL
D'ARMES ALS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ», A FAVOR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 22 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, va aprovar el conveni amb la Direcció General de la Guàrdia Civil
per regular la concessió d'una subvenció nominativa per finançar l'adquisició
d'un vehicle destinat a la intervenció mòbil d'armes dels municipis de la
demarcació.
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2. Per a la signatura de l'esmentat conveni, la Diputació de Tarragona va
consignar una aportació econòmica al pressupost de 50.000,00 euros a
càrrec de l'aplicació pressupostària 1010/132/72000/02.
3. La clàusula setena del conveni, signat en data 14 de juliol de 2017,
estableix que el termini màxim de presentació de la justificació serà de tres
mesos des de la data d'adquisició del vehicle.
4. En data 22/12/2017, mitjançant registre d'entrada núm. 1-2017-040530-1,
la Direcció General de la Guàrdia Civil presenta a la Diputació part de la
justificació de l'actuació, posant en evidència que la data d'adquisició del
vehicle es el 13/12/2017.
5. De conformitat amb la factura presentada, el termini per acabar de
justificar l'actuació finalitza el 13/03/2018.
6. La mateixa clàusula setena del conveni disposa que el beneficiari, per
causes degudament motivades, pot sol·licitar una ampliació del termini fixat
per a la presentació de la justificació, en els termes establerts en l'article 70.1
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
7. En data 22/02/2018, mitjançant registre d'entrada núm. 1-2017-040530-1,
la Direcció General de la Guàrdia Civil sol·licita una pròrroga del termini de
justificació ja que s'està recavant la documentació justificativa que manca per
lliurar-la en la seva totalitat. El Servei de Material Mòbil de la Guàrdia Civil
està tramitant el corresponent expedient administratiu per a la realització de
la transformació del vehicle adquirit i no es podrà presentar la justificació
abans de la data de referència.
8. La Unitat gestora ha comprovat que la sol·licitud s’ha presentat dins de
termini.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, amb caràcter general que regula
l’ampliació del terminis.
2. Article 70 Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula l’ampliació del termini de justificació.
3. Clàusula setena del Conveni, de data 14 de juliol de 2017, entre la
Diputació de Tarragona i el Ministeri de l'Interior (Direcció General de la
Guàrdia Civil) per a regular la subvenció concedida per a l'adquisició d'un
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vehicle destinat a la intervenció mòbil d'armes per a les comarques de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Concedir a la Direcció General de la Guàrdia Civil l’ampliació del
termini de justificació de l’actuació “adquisició d'un vehicle destinat a la
intervenció mòbil d'armes als municipis de la demarcació " fins el 27 d'abril de
2018.
Segon. Notificar aquesta resolució 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’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A
LA PROPOSTA APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 16 DE
MARÇ DE 2018, DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL
COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT
DE SANT CARLES DE LA RÀPITA, DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)
2013-2016, ANUALITAT 2014, PER A L’ACTUACIÓ “REMODELACIÓ
CARRER DÀRSENA”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 16 de març de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la
subvenció concedida del PAM 2013-2016, anualitat 2014, a l'Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita, per l’actuació “Remodelació carrer Dàrsena”,
per import de 17.489,05 €.
2. En el punt segon de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern de
16 de març de 2018 s’ha detectat un error material en l’aplicació
pressupostària anotada.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment

administratiu comú de les administracions públiques estableix, pel que fa
a la revocació d’actes i rectificació d’errors, que “Les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
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instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes”.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Esmenar el punt segon de la part resolutiva de l’acord adoptat per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 16 de març de 2018, de
declaració de la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció concedida
del PAM 2013-2016, anualitat 2014, a l'Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita per l’actuació “Remodelació carrer Dàrsena”, per import de 17.489,05
€, en el següent sentit:
- On diu:
“Segon. Donar de baixa el crèdit de 17.489,05 € de l’operació 2014032622 i
de l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76207-02”.
Ha de dir:
“Segon. Donar de baixa el crèdit de 17.489,05 € de l’operació 2014032622 i
de l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76212-02”.
Segon. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
General.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 15.- PROPOSTA D’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A
LA PROPOSTA APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 16 DE
MARÇ DE 2018 DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET AL
COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT
DE SENAN DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2013-2016, ANUALITAT
2014, PER A L’ACTUACIÓ “REHABILITACIÓ DE L'ABADIA”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 16 de març de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la
subvenció concedida del PAM 2013-2016, anualitat 2014, a l'Ajuntament de
Senan, per l’actuació “Rehabilitació de l’Abadia”, per import de 107.204,77 €.
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2. En el punt segon de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern de
16 de març de 2018 s’ha detectat un error material en l’aplicació
pressupostària anotada.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques estableix, pel que fa a la
revocació d’actes i rectificació d’errors, que “Les administracions públiques
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Esmenar el punt segon de la part resolutiva de l’acord adoptat per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 16 de març de 2018, de
declaració de la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció concedida
del PAM 2013-2016, anualitat 2014, a l'Ajuntament de Senan per l’actuació
“Rehabilitació de l'Abadia”, per import de 107.204,77 €, en el següent sentit:
- On diu:
“Segon. Donar de baixa el crèdit de 107.204,77 € de l’operació 2014032626 i
de l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76207-02”.
Ha de dir:
“Segon. Donar de baixa el crèdit de 107.204,77 € de l’operació 2014032626 i
de l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76212-02”.
Segon. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
General.
Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 16.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT D’ALIÓ I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L’IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM), ANUALITAT 2017,
PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS.
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EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar la concessió de la segona selecció del PAM 2017.
2. El beneficiari, més avall relacionat, ha aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa presentada, dins de 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.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és menor
al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-46217-02
hi ha consignació pressupostària suficient.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. Base 12 i 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel
qual s'aproven les Bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que s'indica a
l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de
subvencions del PAM anualitat 2017, del Programa de despeses corrents.
Segon. Lliurar a l'Ajuntament d’Alió la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:

Ajuntament d'Alió
Alió
Despesa corrent 2017
15-12-2017
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Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-46217-02
Pressupost Elegible:
52.389,55 euros
Import concedit:
52.389,55 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
49.663,94 euros
Import a pagar amb reducció:
49.663,94 euros
Import no justificat a donar de baixa:
2.725,61 euros
Número d'operació anterior:
2017056908

Total: 49.663,94 euros
Tercer. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i el
lliurat.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
general.

Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 17.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ I
LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE L’IMPORT CORRESPONENT DE LA
SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
DE
LA
LÍNIA
D’EXCEPCIONALS,
CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 13 de maig de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria del
procediment per a la concessió de subvencions d'excepcionals per a l'any
2016.
2. El 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern va aprovar la concessió
de la subvenció de la línia d'excepcionals, anualitat 2016, de conformitat
amb les bases específiques reguladores de la línia i es va publicar a la
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament de l’Espluga de Francolí 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
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subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que la despesa justificada és inferior a la indicada en la
sol·licitud de subvenció, la qual va servir com a base per a determinar
l'import de concessió.
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76200-02
hi ha consignació pressupostària suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, que regula el pagament reduït.
4. Base 10.3a de les específiques reguladores de les subvencions de
caràcter excepcional anualitat 2016, del Servei d'Assistència Municipal,
que regula el pagament reduït.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar les justificació presentada per l'Ajuntament que s'indica a
l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de les
subvencions excepcionals, anualitat 2016.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'ens local que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
B- ARANJAMENT CAMINS PLUGES
JULIOL 2016
Data Acord concessió:
16-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-76200-02
Pressupost Elegible:
24.517,63 euros
Pressupost Mínim a Executar:
24.517,63 euros
Import concedit:
17.162,33 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada:
24.511,58 euros
Import a pagar amb reducció:
17.158,11 euros
Import no justificat a donar de baixa:
4,22 euros
Número d'operació anterior:
2016054672
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Total: 17.158,11 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i el
lliurat.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
General de la Diputació.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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 18.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’ AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS I
LLIURAMENT, DE L’IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DE LA LÍNIA D’EXCEPCIONALS, CONVOCATÒRIA 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 30 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions
excepcionals del SAM, anualitat 2017.
2. El 16 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació va
aprovar la concessió de subvencions excepcionals del SAM, anualitat
2017, de conformitat amb les bases específiques reguladores d’aquestes
subvencions i es va publicar a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
3. L’ens local més avall relacionat 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 les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que la despesa justificada és inferior a la indicada en la
sol·licitud de subvenció, la qual va servir com a base per a determinar
l'import de concessió.
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6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-46201-02
hi ha consignació pressupostària suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, que regula el pagament reduït.
4. Base 10a i 11a de les específiques reguladores de les subvencions de
caràcter excepcional anualitat 2017, del Servei d'Assistència Municipal.
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 de les
subvencions excepcionals, anualitat 2017.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'ens local que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
C) CONSOLIDACIÓ DE PART D'UN
MUR DE CONTENCIÓ DEL CAMÍ
CEMENTIRI
Data Acord concessió:
15-12-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-46201-02
Pressupost Elegible:
3.443,16 euros
Import concedit:
3.271,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.375,90 euros
Import a pagar amb reducció:
3.207,10 euros
Import no justificat a donar de baixa:
63,90 euros
Número d'operació anterior:
2017056896
Total: 3.207,10 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i el
lliurat.
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Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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 19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I
LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L’APORTACIÓ DEL PROGRAMA D’INVERSIONS 2014, DEL
CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS
CONSELLS COMARCALS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de data 20 de desembre de 2013, va
aprovar el Text refós del conveni marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació
dels serveis municipals.
2. La Junta de Govern de la Diputació de data 31 de gener de 2014, va
aprovar el repartiment de les aportacions del Conveni marc entre la Diputació
i els consells comarcals, per a l’exercici 2014.
3. D’acord la clàusula 12.7 del Conveni marc, els consells comarcals
presenten la documentació justificativa de les accions incloses al programa
d'Inversions en el termini màxim de dos mesos després de la finalització de
l'actuació.
4. En data 23 de gener de 2018, la Unitat gestora va enviar un requeriment
de documentació justificativa al Consell Comarcal del Montsià amb
advertiment de pèrdua de dret de cobrament de la subvenció per manca de
justificació.
5. En data 27/02/2018, el Consell Comarcal del Montsià va presentar la
documentació justificativa per les actuacions d’arranjament de camins als
següents municipis:
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-

Masdenverge, arranjament del camí de Solsó
La Galera, arranjament del camí de Cantallops
Santa Bàrbara, arranjament del camí 9012
Sant Jaume d’Enveja, arranjament del camí del Trinxet
Mas de Barberans, arranjament camí vell d’Ulldecona

6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-943-76500-02
hi ha consignació pressupostària suficient. L’import total de les actuacions
executades és menor al presentat inicialment, d’acord amb la justificació
presentada.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute

FONAMENTS DE DRET
1. Text refós 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 Diputació el 20/12/2013.
2. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb
la disposició transitòria tercera a), de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot el que no
contradigui la Llei 39/2015 citada anteriorment.

Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada pel Consell Comarcal del Montsià,
relativa al Programa d'Inversions 2014 del Conveni marc amb la Diputació.
Segon.- Lliurar al beneficiari que s’indica a continuació, les aportacions que
es detallen:
Beneficiari:
Consell Comarcal del Montsià
Concepte subvenció:
Inversions
Data Acord concessió:
31-01-2014
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-943-76500-02
Pressupost Elegible:
83.025,00 euros
Import concedit:
83.025,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada:
106.204,11 euros
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Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:

68.549,99 euros
14.475,01 euros
2014003643

Total: 68.549,99 euros

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació i
notificar-lo a l’interessat.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.

Règim de recursos:
-

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

-

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

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació i Emprenedoria

PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 6A
EDICIÓ DELS PREMIS EMPRÈN.
EXPOSICIÓ DE FETS
La Diputació de Tarragona organitza la 6a. edició dels Premis Emprèn per
fomentar l’esperit emprenedor i incentivar la presa de mesures que
contribueixin a l’aparició de noves iniciatives empresarials, així com
reconèixer la consolidació empresarial, donant suport a les persones
emprenedores del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En aquesta 6a. edició, es continua donant impuls especialment a
l’emprenedoria vinculada a la innovació, el coneixement, la cultura, les
persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la Diputació de Tarragona
ha identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla Estratègic 20152019. Els Premis, en línia amb l’estratègia RIS3CAT, persegueixen impulsar
una economia territorial basada en el coneixement, que s’ajusti millor als
potencials d’innovació i afavorir iniciatives que formin part d’un territori
competitiu avançat i amb un potencial d’ocupabilitat de referència.
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En el pressupost 2018 d’Ocupació i Emprenedoria hi ha el projecte 6a edició
dels Premis Emprèn (2018.840.02) amb la següent dotació pressupostària:
8040/241/48100 Accions suport emprenedoria: 35.000,00 euros
8040/241/22606 Organització actes i cursos: 45.000,00 euros
Els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria, com a màxim, seran els
següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/48100 Accions
suport emprenedoria:

GUANYADORS

IMPORT

Turisme, cultura i experiències
Salut i esport
Tecnologia i innovació
Eficiència energètica i sostenibilitat
Economia social

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

RECONEIXEMENTS

IMPORT

10 reconeixements de 1.000 € cadascun

10.000 €

FONAMENTS DE DRET:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018.
Normativa general 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.

Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió
de premis per part de la Diputació de Tarragona - Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria durant l’any 2018 següent:
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CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE LA 6a EDICIÓ DELS PREMIS
EMPRÈN DIPTA.CAT

La concessió dels Premis Emprèn dipta.cat, organitzats per la Diputació de
Tarragona es regeix per les disposicions que s’inclouen en l’acord de
convocatòria, atesa la seva especificitat i singularitat.

-

Objecte i finalitat de la concessió dels premis

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió en règim de
concurrència competitiva de la 6a. edició dels Premis Emprèn.
Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol seguir fomentant l’esperit
emprenedor i també contribuir a l’aparició de noves iniciatives i generació
d’ocupació de qualitat al territori.
Els guardons pretenen incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la
innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells
sectors que la Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són
cabdals en el seu Pla Estratègic 2015-2019.
Els Premis, en línia amb l’estratègia RIS3CAT, persegueixen impulsar una
economia territorial basada en el coneixement, que s'ajusti millor als
potencials d'innovació i afavorir iniciatives que formin part d’un territori
competitiu avançat i amb un potencial d’ocupabilitat de referència.
-

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions

Aplicació pressupostària: 8040/241/48100.
l’emprenedoria: 35.000,00 euros.
-

Accions

de

suport

a

Principis informadors del procediment de concessió

El procediment per a la concessió dels premis objecte de regulació d’aquesta
convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
-

Categories

El certamen compta amb les següents categories:
1. Turisme, Cultura i experiències. Desenvolupament d’activitats en els
camps de la promoció o producció de serveis o productes vinculats als
àmbits del turisme i la cultura. També que contribueixin a que l’activitat
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2.
3.
4.

5.

-

turística aconsegueixi els estàndards de innovació, qualitat i eficiència
necessaris per garantir el desenvolupament sostenible en el sector.
Salut i esport. Promoció o producció de serveis o productes vinculats
als àmbits del foment i la millora de la salut i l’activitat esportiva.
Tecnologia i Innovació. Implementació d’innovacions amb criteris de
R+D+I amb valor afegit.
Eficiència energètica i sostenibilitat. Reducció en el consum de
recursos energètics, estalvi de la despesa, millora de la qualitat de vida
de les persones, que es contamini menys o que es prolongui la vida
dels recursos utilitzats.
Economia Social. Promoció de valors com l’equitat, la solidaritat, la
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat.

Dotació econòmica: guanyadors i reconeixements

La Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim, els següents premis:
GUANYADORS

IMPORT

Turisme, cultura i experiències
Salut i esport
Tecnologia i innovació
Eficiència energètica i sostenibilitat
Economia social

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

RECONEIXEMENTS

IMPORT

10 reconeixements de 1.000 € cadascun

10.000 €

Tant els projectes guanyadors com els que obtinguin reconeixement rebran
assessorament tècnic durant un any per part de la Diputació de Tarragona i/o
les seves entitats col·laboradores.
Només es pot participar en una de les categories establertes, la qual s’ha
d’indicar en el moment de presentar la sol·licitud.
El personal tècnic de la Diputació de Tarragona té la potestat de canviar la
categoria de premis que el participant ha escollit en l’imprès de sol·licitud, si
considera que aquesta nova categoria és més adient al projecte i, per tant,
més beneficiosa per al concursant.
Els premis es lliuren a la persona titular o responsable del projecte que consti
en la sol·licitud de participació. En el cas que l’empresa ja estigui constituïda
en el moment de presentar la sol·licitud, el pagament del premi es farà
directament a l’empresa. Els premis resten subjectes a la retenció establerta
a la normativa fiscal vigent aplicable.
-

Persones beneficiàries

El concurs està adreçat a les persones emprenedores del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre que posin en marxa un projecte
empresarial.
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S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva, amb el benentès que cada
persona o equip només pot concursar amb un projecte.
Queden excloses les associacions, les federacions i les fundacions.
-

Requisits per a participar en el concurs

Les persones i projectes participants han de complir els requisits que es
detallen a continuació:
a) Edat de les persones participants. Tots els participants han de ser majors
d’edat.
b) Àmbit territorial. El concurs està limitat als projectes empresarials que
tinguin seu social i s’hagin de desenvolupar a les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Es tindrà en compte l’adreça que figuri
al formulari-resum.
c) Inici de l’activitat. En el cas de projectes empresarials que ja estiguin en
marxa, la participació al concurs quedarà limitada als que hagin iniciat la
seva activitat entre la data de la finalització de presentació de sol·licituds
dels Premis de l’any anterior i el 31 de desembre de l’any de la
convocatòria en curs. Aquesta data s’haurà d’acreditar mitjançat el model
036/037.
d) No podran participar al concurs totes aquelles persones relacionades de
forma institucional i/o contractual amb la institució convocant i/o amb el
jurat.
e) No haver rebut cap dotació econòmica en cap projecte guanyadors d’un
premi o reconeixement amb dotació econòmica d’anteriors edicions dels
premis Emprèn en Femení o dels Premis Emprèn.
f) Sens perjudici dels requisits establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries
no poden ser deutores per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
-

Sol·licituds de participació en el concurs:

La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és
la que s’indica a continuació. Els formularis normalitzats es poden trobar a la
seu electrònica Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat:
a) Sol·licitud segons el model normalitzat, signada per totes les persones
que formen part de l’equip promotor.
b) Còpia compulsada del document identificatiu vigent (DNI, passaport,
etc.) de totes les persones que participen en el projecte.
c) Curriculum vitae de cada una de les persones promotores del projecte
empresarial.
d) Informe de vida laboral de totes les persones participants al projecte,
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat.
e) Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran
d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de la documentació següent:
1) Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037).
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2) Escriptures de constitució de l’empresa, si s’escau.
3) Llicència d’activitats municipal, si pertoca.
f) Resum del projecte segons el model normalitzat.
g) Enregistrament audiovisual (formats: wmv, mpg, avi, mov) d’una
presentació del projecte empresarial o de l’empresa constituïda amb
una durada màxima de 2 minuts, amb possibilitat de visualització en
plataforma Windows.
h) Un pla d’empresa que desenvolupi tots els aspectes de l’activitat
econòmica projectada. El pla d’empresa, a part de presentar-se en
paper, també s’ha de lliurar en suport informàtic (CD o memòria USB).
El contingut serà el següent:
1) Resum del projecte empresarial. Aquest resum ha d’incloure la
descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se
seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als
avantatges competitius que té el producte/servei. També s’ha
d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o
l’equip fundador.
2) Presentació de la persona emprenedora o de l’equip de
persones emprenedores. Detallar aspectes com l’edat, la formació,
l’experiència professional en el sector de l’empresa, etc. Cal
explicar les motivacions principals que han donat origen al projecte
empresarial.
3) Pla de màrqueting. Descriure les característiques més
importants del producte/servei i definir la necessitat o necessitats
que cobrirà, així com l’entorn general i el mercat on l’empresa
mantindrà l’activitat principal, així com la clientela potencial i la
competència. Detallar des del punt de vista comercial, quin
producte/servei es vol vendre, com es donarà a conèixer, com es
farà arribar i a quin preu es vendrà. Indicar l’estratègia general de
màrqueting que es pretén seguir (combinació de les polítiques de
producte, de comunicació, de distribució, de preu i de serveis
complementaris).
4) Pla de producció. Concretar els aspectes relacionats amb el
procés de producció. Descriure els recursos necessaris (locals i
instal·lacions, equips tècnics, mitjans humans, matèries primeres,
etc.) per dur a terme l’activitat de l’empresa, així com la política
d’aprovisionament. Determinar el cost del producte/servei. Indicar
la tecnologia aplicada, la gestió de la qualitat, les mesures de
protecció en el treball i les qüestions mediambientals, en el cas que
sigui necessari.
5) Pla d’organització. Incloure l’estructura organitzativa i la
planificació de recursos humans.
6) Pla juridicofiscal. Especificar la forma jurídica que tindrà el
projecte empresarial, així com tots aquells aspectes legals relatius
a la seva constitució i a la seva activitat diària.
7) Pla
economicofinancer.
Recollir
els
aspectes
economicofinancers del projecte empresarial. Concretar el pla
d’inversions inicials, el pla de finançament, l’avaluació del projecte,
la previsió de tresoreria i del compte de resultats i l’elaboració del
balanç de situació.
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La sol·licitud i tota la documentació requerida es podrà presentar en horari de
09.00h a 14.00h a les oficines del Registre General de:

• Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 Tarragona
• Edifici Síntesi
C. Pere Martell, 2
43001 Tarragona
• Palau Climent
C. Montcada, 32
43500 Tortosa
També es podrà presentar per qualsevol altre mitjà establert a la normativa
vigent.
La documentació preceptiva que s’adjunti a la sol·licitud forma part de
l’expedient de convocatòria, amb la qual cosa la Diputació n’és la propietària
a tots els efectes des del moment de la seva recepció, sense que sigui
possible reclamar-ne la devolució per cap motiu.
Qualsevol comunicació per part de la Diputació per al requeriment de la
documentació necessària per a la participació en els premis que no s’hagi
adjuntat a la sol·licitud, es fa mitjançant un missatge electrònic a l’adreça que
figuri a la sol·licitud, i es concedeix un termini màxim de 10 dies hàbils per
presentar-la. Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el
termini legalment establert s’entén que desisteixen de la seva petició de
participant.
-

Termini de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona fins al 29 de juny de 2018.
-

Criteris de valoració de les sol·licituds

Es tenen en compte els següents criteris generals i específics de valoració de
les sol·licituds:
Criteris generals (màxim 200 punts)
a) Grau de definició i maduració (màxim 10 punts)
En aquest apartat es valoren els projectes globalment, entesos com a
plans d’empresa estructurats en les parts establertes segons els
estàndards (pla de gerència, pla de producció, pla de recursos humans,
pla de màrqueting, pla economicofinancer, pla juridicofiscal, etc). Es
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b)
c)

d)

e)

valora de forma positiva que hi constin tots els apartats, ben estructurats i
amb les dades que s’escauen en cada cas.
Presentació formal del projecte (màxim 10 punts)
Es valorarà una edició impresa i un enregistrament audiovisual de qualitat.
Viabilitat tècnica, comercial, organitzava i econòmicafinancera (màxim 40
punts)
1) Viabilitat tècnica (màxim 10 punts).
Es valora la condició que fa possible el funcionament del sistema,
projecte o idea, atenent a les seves característiques tecnològiques i
a les lleis de la natura involucrades. S’avalua si és possible portarlo a terme satisfactòriament i en condicions de seguretat amb la
tecnologia disponible, verificant factors diversos com la resistència
estructural, la durabilitat, l’operativitat, les implicacions
energètiques, els mecanismes de control, etc., segons el camp de
què es tracti.
2) Viabilitat comercial (màxim 10 punts).
Es valora el pla de màrqueting o comercial i la idea d’acord amb el
màrqueting mixt (producte, preu, comunicació, distribució).
3) Viabilitat organitzativa (màxim 10 punts).
Es valora el pla organitzatiu o de recursos humans, l’estructura
pensada per a l’empresa, els llocs de treball, etc.
4) Viabilitat econòmica i financera (màxim 10 punts).
Es valora el pla economicofinancer (pèrdues i guanys, balanços,
compte de tresoreria, inventaris...). Es valora de forma positiva que
el compte de pèrdues i guanys aporti uns resultats positius, que els
balanços presentin un fons de maniobra positiu i que el compte de
tresoreria surti adequat.
Expectatives de rendibilitat i potencial de negoci (màxim 10 punts)
Es valora el fet que la idea del projecte aporti uns guanys i un valor afegit
als diners invertits, que tingui potencial de creixement i capacitat
d’expansió. Es valora de forma positiva que el projecte sigui viable.
Generació de llocs de treball (màxim 30 punts)
Es valora la creació de llocs de treball que generi el projecte empresarial:
1) Autoocupació dels socis sense contractar cap treballador ............... 5 punts
2) Autoocupació dels socis i la contractació d’un treballador ...............15 punts
3) Autoocupació dels socis i la contractació de dos treballadors ........20 punts
4) Autoocupació dels socis i la contractació de 3 o més treballadors...30 punts

f) Sinergies amb altres activitats econòmiques (màxim 10 punts)
En aquest criteri es valora el fet que el projecte impliqui la creació i
generació de xarxes i aliances amb altres negocis o activitats
econòmiques.
g) Existència d’un pla d’igualtat o de mesures encaminades a conciliar els
aspectes personals i familiars amb el treball (màxim 20 punts)
h) Aplicació de criteris de seguretat a l’empresa i sistemes de control de
qualitat, no obligats per llei (màxim 10 punts)
1) Sistema de control de qualitat (ISO o altres)............ 5 punts
2) Prevenció de riscos laborals .................................... 5 punts
i) Tipus de forma societària (màxim 10 punts)
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S’analitza el tipus de societat que s’hagi escollit per a iniciar o
desenvolupar l’activitat empresarial i es dóna major puntuació a les formes
societàries com les societats cooperatives i les societats laborals.
j) Aplicació dels criteris de responsabilitat social corporativa (màxim 10
punts)
Es valora tot tipus d’actuació que signifiqui una contribució activa i
voluntària de l’activitat econòmica presentada a concurs en la gestió ètica
i responsable del projecte per a aconseguir millores en l’àmbit social,
econòmic i ambiental en el territori on s’estableixi la nova activitat
empresarial, més enllà del que estableix la legislació vigent.
k) Utilització de recursos digitals (màxim 20 punts)
Es valora que el projecte utilitzí les TIC com a eina de presa de decisions:
ús del màrqueting digital en la relació amb la clientela i l’entorn
empresarial, posicionament de producte, etc. (Es tindrà en compte la
descripció dels instruments de comunicació digitals).
l) Perfil i idoneïtat de l’equip emprenedor (màxim 20 punts)
Es valora la potencialitat de l’equip promotor d’acord amb la seva formació
i adequació al projecte empresarial i la complementarietat de l’equip en
relació al mateix.
Criteris específics (màxim 60 punts)
A més dels criteris generals, es tenen en compte els següents criteris
específics de cada una de les categories dels premis:
a) Categoria Turisme, cultura i experiències (màxim 60 punts)
Promoció de la destinació turística i cultural i integració de la mateixa en el
projecte:...........................................................................................20 punts
Afavoriment de la implicació social i ambiental del projecte:......... .20 punts
Aplicació de criteris de creativitat del projecte: ...............................10 punts
Desenvolupament del model turisme familiar en el projecte...........10 punts
b) Categoria “Salut i esport” (màxim 60 punts)
Alineats amb l’estratègia RIS3CAT ................................................20 punts
Aplicació de criteris d’innovació tecnològica....................................20 punts
Promoció i millora de salut, hàbits de vida saludable i
activitat esportiva ............................................................................20 punts
c) Categoria “Tecnologia i innovació” (màxim 60 punts)
Definició del projecte R+D+i............................................................20 punts
Creació de productes i/o serveis tecnològicament avançats i
de major valor afegit .......................................................................20 punts
Benefici del servei i/o producte a nivell econòmic i social...............20 punts
d) Categoria “Eficiència energètica i sostenibilitat” (màxim 60 punts)
Gestió eficaç els recursos i en especial de l’energia.......................20 punts
Aplicació de mesures d’eficiència energètica innovadores.............20 punts
Impacte en el territori a nivell econòmic i social ............................20 punts
e) Categoria “Economia Social” (màxim 60 punts)
Proposició de solucions innovadores als reptes socials actuals.....20 punts
Contribució a la millora del medi ambient i al desenvolupament sostenible
del territori ………………………………………………………...........20 punts
Reducció de les desigualtats entre les persones i amb potencialitat
transformadora de la societat .........................................................20 punts
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-

Instrucció i concessió / Jurat Qualificador

Les sol·licituds presentades s’avaluen per un jurat qualificador integrat per
personalitats vinculades a l’àmbit econòmic de la demarcació i està presidit
pel diputat delegat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la
Diputació de Tarragona, o la persona en qui delegui.
La composició del Jurat Qualificador és la següent:
a) El/la diputat/ada delegat/ada de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o el/la diputat/ada en qui
delegui.
b) El/la director/a de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
de la Diputació de Tarragona, o la persona en qui delegui.
c) Un/a representant de la Confederació d’Empresaris de la Província de
Tarragona (CEPTA).
d) Un/a representant de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
e) Un/a representant de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre (AECEbre).
f) Un/a representant d’ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa,
adscrita al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.
g) Un/a representant del Voluntariat Senior d’Assessorament Empresarial
(SECOT)
h) Un/a representant de la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i
Virgili (URV)
En cas que es consideri necessari, el President del Jurat Qualificador pot
designar fins a dos representants de reconegut prestigi del món empresarial.
Les persones membres del Jurat Qualificador es designen per la Presidència,
a proposta de les diferents entitats.
Els projectes que obtinguin les millors puntuacions poden ser citats pel Jurat
Qualificador per a l’exposició presencial del seu projecte, la qual ha de versar
sobre el contingut del pla d’empresa o la memòria presentats.
El Jurat Qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes participants,
deliberar i proposar els projectes guanyadors de cada categoria, d’acord amb
els criteris establerts en aquesta convocatòria. Addicionalment pot concedir
un màxim de deu reconeixements, independentment de la categoria per la
qual concorrin.
El Jurat Qualificador pot comptar amb l’assistència tècnica de persones
expertes en les diferents categories del premi, que intervenen amb veu però
sense vot.
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Les funcions de secretaria del Jurat Qualificador són exercides pel personal
adscrit a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la
Diputació de Tarragona que es designi.
Els acords del Jurat Qualificador han de ser adoptats, com a mínim, per la
majoria simple dels seus membres. En cas d’empat en les votacions, s’ha de
tenir en compte el vot de qualitat del President per al desempat.
Es poden declarar premis de guanyadors i/o reconeixements deserts si cap
proposta resulta prou satisfactòria.
-

Obligacions dels projectes guanyadors i dels reconeixements

Sens perjudici de les obligacions establertes en l’article 14 de la Llei 38/2003,
les persones que han rebut un import econòmic, en concepte de premi o
reconeixement han de complir amb els següents compromisos i obligacions:
a) En el cas que a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud
encara no hagin iniciat l’activitat, estan obligades a constituir l’empresa
abans de finalitzar l’any de la convocatòria en curs i acreditar-ho
documentalment davant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona abans del 31 de gener de
l’any següent al de la convocatòria en curs, mitjançant la presentació de la
documentació següent:
1) Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037).
2) “Acta” de constitució de l’empresa, si s’escau.
3) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social actualitzat.
4) Llicència d’activitats municipal, si pertoca.
b) En el cas de produir-se variacions en la forma jurídica, en el nombre de
socis/sòcies o en l’activitat econòmica respecte al projecte premiat, cal
comunicar-ho a la Diputació de Tarragona, que es reserva el dret a
resoldre en funció dels termes d’aquestes.
c) Aquests premis són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts i aportacions
de caràcter públic o privat; en el cas que existeixin, els/les
beneficiaris/àries ho han de comunicar a l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona.
-

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores
dels respectius projectes empresarials.
Els treballs no es poden utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de
l’autor. No obstant això, aquest consentiment s’entén com a cedit per a les
tasques pròpies de la realització del concurs.
Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen
que les propostes que es presentin siguin originals i que estiguin lliures de
càrregues, gravàmens i drets de tercers i que la cessió assenyalada al
paràgraf anterior no vulnera disposicions normatives ni drets de terceres
persones.
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Les persones participants mantindran indemne en tot moment la Diputació de
Tarragona davant reclamacions de tercers i seran responsables assumint
íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués
derivar a favor de tercers com a conseqüència d’accions, reclamacions o
conflictes derivats de l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta
convocatòria
-

Graduació per incompliment

Atès que no hi ha condicions imposades en la concessió d’aquesta
subvenció, no s’estableix cap criteri de graduació per incompliment.
-

Obligacions de l’organització
a) Facilitar la guia per a l’elaboració del pla d’empresa i posar a l’abast
dels participants en el concurs els recursos humans i informatius que
s’estimin oportuns per a la consecució dels objectius del certamen.
b) Preservar la confidencialitat dels projectes presentats. El títol del
projecte, tal com es presenta al document lliurat per participar-hi, serà
de domini públic com a identificador del projecte. L’ús de la informació
facilitada estarà limitat a l’avaluació i el seguiment del projecte.
c) Garantir la publicitat d’aquest concurs. Anunciar-lo a la premsa local i
fer-ne difusió general a tots els ajuntaments i consells comarcals.

-

Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es fa en un acte públic, el dia, hora i lloc del qual
s’anuncien oportunament.
-

Acceptació de la convocatòria

El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la
concessió dels premis suposa l’acceptació de l’esmentada convocatòria i de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
-

Òrgan competent per a la instrucció del procediment

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
-

Òrgan competent per a la resolució del procediment

Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.
-

Termini de resolució i notificació

6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en
el BOPT.
-

Mitjà de notificació de les resolucions
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Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
-

Règim general aplicable

Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions; Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
-

Règim de recursos contra els actes administratius dictats en
execució de la convocatòria
o Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
o 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.

2. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
3. Aprovar les despeses que comportarà l’organització dels premis per un
import de 45.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
8040/241/22606 Organització d’actes i cursos (A núm. 2018012734).

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.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
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PUNT 21.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA ARQUITECTURA DE
BALANCEJADORS HARDWARE EN ALTA DISPONIBILITAT, PER
GARANTIR LA CONTINUÏTAT DE L’ACCESSIBILITAT ALS APLICATIUS DE
LA PLATAFORMA ACTIO.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per Decret de Presidència núm. 2017-0003884 de 29 de desembre de
2017, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
(no harmonitzat), del subministrament per a l’adquisició d’una arquitectura de
balancejadors hardware en alta disponibilitat, per garantir la continuïtat de
l’accessibilitat als aplicatius de la plataforma ACTIO, amb un pressupost base
de licitació de 65.000,00 euros (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 14 de febrer de 2018, va examinar la documentació administrativa
aportada pels dos licitadors presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

ACUNTIA S.A.U

2

ANTEA CONSULTING, SL

La Mesa va examinar la documentació i va constatar que la documentació
presentada era correcta i va acordar admetre a tots els licitadors.

3. En la mateixa sessió, i en acte públic, la Mesa va procedir a l'obertura dels
sobres B dels licitadors acceptats, que contenen la proposició econòmica, amb el
resultat següent:
Sobre B:
Criteri 1. Oferta econòmica (IVA Exclòs)....de
0 a 8 punts.
Plica
núm.

Licitador

1

ACUNTIA S.A.U

2

ANTEA CONSULTING, SL

Criteri 2. Millores respecte els mínim, sense
cost addicional ..........................de 0 a 2 punts.
- Per cada any addicional de suport al mínim
demanat..1 punt.

1. 43.214,72 €
2. ------------1. 42.141,40 €
2. --------------
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La documentació dels sobres B 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
en el Perfil del Contractant el 15 de febrer de 2018.
4.- En data de signatura electrònica de 13 de març de 2018, el cap de secció
de comunicacions, responsable del contracte, va emetre l’informe de
valoració dels sobres B, el qual es transcriu a continuació:
"Vista les ofertes presentades, a continuació es detalla l’import i la puntuació
obtinguda:
Licitador

Import total (IVA
no inclòs)

Puntuació
oferta

Puntuació
millores

Puntuació
final

ACUNTIA

43.214,72€

7,624

0

7,624

ANTEA
CONSULTING,
SL

42.141,40€

8

0

8

La puntuació obtinguda ha estat avaluada seguint els criteris de valoració del plec de
condicions tècniques, sent aquestos:
5. CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteri 1:
Oferta econòmica...............................................................de 0 a 8 punts
L'assignació de la puntuació en aquest criteri s'efectuarà mitjançant l'aplicació de la
següent fórmula:
Puntuació oferta = 8 * (import base licitació – oferta que es valora) /
(import base licitació – oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de
tots els licitadors, obtenint aquesta 8 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta
puntuació són sense IVA.
Criteri 2:
Millores respecte els mínims, sense cost addicional...... Fins a 2 punts
a) Per cada any addicional de suport al mínim demanat:.............1 punt
ES PROPOSA:
Adjudicar la contractació a l’oferta presentada per l’empresa ANTEA CONSULTING,
SL, per un import de 42.141,40 € IVA no inclòs, ja que compleix tots els
requeriments tècnics, i és la més avantatjosa econòmicament."

5. En data 21 de març de 2018, la Mesa de Contractació va estudiar i assumir
l'informe de valoració del sobre B emès pel responsable del contracte i va
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acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
subministrament per a l’adquisició d’una arquitectura de balancejadors
hardware en alta disponibilitat, per garantir la continuïtat de l’accessibilitat als
aplicatius de la plataforma ACTIO, a l’empresa ANTEA CONSULTING, SL,
per un import de 42.141,40 .-€ (IVA exclòs), per haver presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereix a l’article 151.2 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
6. En data 6 d'abril de 2018, la empresa ANTEA CONSULTING, SL,
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import
2.107,07 € segons carta de pagament núm. 2018000282, i la resta
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària
la Mesa.

ha
de
de
de

7. En data 9 d'abril de 2018, , la Intervenció General informa favorablement
l’expedient de referència, ja que es reuneixen els requisits bàsics exigibles
des del punt de vista de la fiscalització limitada prèvia.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes dels sector
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableixen la
classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l'adjudicació i la
formalització del contracte.
2. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de
la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret
2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
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 21 de
març de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte, mitjançant procediment obert (no harmonitzat),
del subministrament per a l’adquisició d’una arquitectura de balancejadors
hardware en alta disponibilitat, per garantir la continuïtat de l’accessibilitat als
aplicatius de la plataforma ACTIO, a l'empresa ANTEA CONSULTING, SL (
NIF B81657728), per un import de CINQUANTA MIL NOU-CENTS
NORANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS (50.991,09 €) IVA inclòs, amb
el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

42.141,40 €
8.849,69 €
50.991,09 €
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Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 9020-920-63600, amb núm. d’operació 2017048796-A de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del
que estableix l'article 151.2 del TRLCSP:
LICITADOR
ANTEA CONSULTING, SL
ACUNTIA

Puntuació
8
7,624

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 17a.7 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Notificar aquesta resolució i 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. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat i a Patrimoni.
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.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

PUNT 22.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PAGAMENT DE PREU JUST
FIXAT PER LA SECCIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE DEL JURAT
D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA A PROPIETÀRIA DE FINCA AFECTADA
PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT NÚM. 4 DE LA 2A FASE
DE LA NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD A L’AMETLLA DE MAR,
INCLOSA EN EL CONVENI PENTA.
ANTECEDENTS DE FET
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1. Els Ajuntament de l’Ametlla de Mar i del Perelló, per acord dels respectius
plens del dia 31 de juliol de 2013, van aprovar definitivament el Projecte
modificat núm. 4 de la 2a fase de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de
Mar, inclosa en el Conveni PENTA. Aquesta aprovació porta implícita la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets
afectats.
En data 25 d’abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
va aprovar el conveni signat entre aquesta i els Ajuntaments de l’Ametlla de
Mar i del Perelló sobre el finançament i l’execució de les obres del Projecte
indicat (BOP de Tarragona núm. 147, de 27 de juny de 2014).
En data 30 de maig de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
l’acceptació de la delegació de la competència dels Ajuntaments de l’Ametlla
de Mar i del Perelló per expropiar els terrenys ubicats als respectius termes
municipals i necessaris per executar les obres del Projecte indicat (BOP de
Tarragona núm. 137, de 14 de juny de 2014).
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va
ser publicada als BOP de Tarragona núm. 184 i 222, de dates 9 d'agost de
2014 i 27 de setembre de 2014 respectivament, al Diari de Tarragona de data
8 d’agost de 2014, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de
Tarragona i dels Ajuntaments del Perelló i de l'Ametlla de Mar.
3. En la tramitació de les expropiacions dels terrenys necessaris per executar
les obres del Projecte indicat, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va
acordar, en la seva sessió de 15 de desembre de 2017, acceptar l’acord
adoptat per la Secció de les Terres de l’Ebre del Jurat d’Expropiació de
Catalunya, en sessió celebrada en data 4 d’octubre de 2017, que fixa el preu
just de la finca núm. 12 del Projecte modificat núm. 4 de la 2a fase de la nova
carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA, en la
quantitat de 4.486,11 euros, per les afectacions que consten en la relació de
béns i drets aprovada del Projecte aprovat al seu dia, i el pagament de
l’esmentat import al titular cadastral de la finca indicada, Sr. XXX, el qual mai
va comparèixer a l’expedient malgrat haver estat convocat en diverses
ocasions i no havia acreditat la propietat de la finca en qüestió.
4. En data de 26 de gener de 2018, l'enginyer de Camins, Canals i Ports
Municipal de l’Ajuntament de l'Ametlla de Mar, comunica les dades de
contacte de la propietària de la finca núm. 12 per l’esmentat Projecte, la Sra.
XXX, i una vegada fetes les gestions oportunes, l’esmentada propietària ha
facilitat la informació registral sobre la titularitat de l’esmentada finca, que
consta a l’expedient i que estableix que és la única propietària d’aquesta
finca.
5. La Intervenció general ha emès informe favorable sobre l’existència de
crèdit per al pagament del preu just.
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FONAMENTS DE DRET
1. L’article 3 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix
que l’Administració que expropia ha de considerar propietari o titular el qui
consti amb aquest caràcter en registres públics que produeixin presumpció de
titularitat.
2. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix
que la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació
d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la província.
3. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui
la descripció material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació
necessària, la necessitat d’ocupació s’entén implícita en l’aprovació del
projecte, però el beneficiari està igualment obligat a formular la relació
esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
4. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es
refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són
objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
5. L’article 48 de la LEF estableix que, determinat el preu just, s’ha de pagar
la quantitat resultant.

Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
PRIMER. Deixar sense efectes el punt segon de la part resolutiva de l’acord
de la Junta de Govern d’aquesta Corporació de 15 de desembre de 2017, pel
que fa al pagament al Sr. XXX de l’import de 4,486,11 euros, i anul·lar el xec
efectuat al seu nom per l’esmentat import.
SEGON. Aprovar el pagament del preu just que es relaciona, de conformitat
amb les dades que figuren a l'expedient del Projecte núm. 4 de la 2a fase de
la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni
PENTA:
Finca
12

Propietari
XXX

Domicili

NIF

Import

Avinguda XXX
25001 – Lleida

XXX

4.486,11

TOTAL

4.486,11

TERCER. Transferir l’import del preu just de la finca número 12 del parcel·lari
de l’esmentat Projecte al número de compte autoritzat per la propietària a
aquests efectes.
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En el supòsit què no puguin cobrar l'import del preu just per existir càrregues
sobre la finca o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en
l’acta de pagament i ocupació que s’aixequin de d’esmentada finca:
-

-

XXX, cap de servei de Contractació Aprovisionaments i
Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions.
XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori, a la
Intervenció general i a Tresoreria, així com a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar
per a la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva de la finca
afectada.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a
comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació
o, en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de conformitat amb el que
disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre immobiliari.

PUNT 23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 1A, 2A I 3A REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI UNIFICAT DE NETEJA DE
DIVERSOS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA VALORIZA FACILITIES, SAU.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 20 de desembre de 2013, es va
adjudicar el contracte plurianual del servei de neteja de diversos edificis i
dependències de la Diputació de Tarragona a l'empresa VALORIZA
FACILITIES, SAU (NIF A83709873), per un import total de 2.906.637,32
euros (IVA inclòs), a raó de 726.659,33 euros/anuals (IVA inclòs) i pels preus
unitaris ofertats.
El document administratiu de formalització del contracte es va signar el dia 4
de febrer de 2014, amb una vigència inicial de quatre (4) anys, a comptar des
del dia 22 de maig de 2014 i amb la possibilitat de pròrroga per dos (1+1)
anys més.
2. Per decret de Presidència núm. 2014-002365, de data 8 d’agost de 2014,
es va aprovar la 1a modificació del servei de neteja de diversos edificis i
dependències de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa
VALORIZA FACILITIES, SAU, amb un major cost de 87.259,30 (IVA inclòs), a
raó de 22.763,29 euros anuals amb impostos.
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El document administratiu de formalització de la 1a modificació del contracte
es va signar el dia 22 de setembre de 2014.
3. Per acord de Junta de Govern, de data 23 de gener de 2015, es va aprovar
la 2a modificació del servei de neteja de diversos edificis i dependències de la
Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa VALORIZA FACILITIES,
SAU, amb un major cost de 320.665,53 (IVA inclòs), a raó de 96.926,61
euros/anuals (IVA inclòs) i, modificar el pla de treball i el quadre de
requeriments del contracte (annex 1 i annex 2 d’aquesta resolució), els quals
s’incorporen al contracte i formen part d’ell.
El document administratiu de formalització de la 2a modificació del contracte
es va signar el dia 4 de març de 2015.
4. Per acord de Junta de Govern, de data 27 d’octubre de 2017, es va
aprovar la 3a modificació del servei de neteja de diversos edificis i
dependències de la Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa
VALORIZA FACILITIES, SAU, amb un major cost de 1.703,39 euros (IVA
inclòs) i, modificar el pla de treball i el quadre de requeriments del contracte
(annex 1 i annex 2 d’aquesta resolució), els quals s’incorporen al contracte i
formen part d’ell.
El document administratiu de formalització de la 3a modificació del contracte
es va signar el dia 24 de novembre de 2017.

5. En data 26 de gener de 2018, el cap de secció de Serveis Generals de
l’Àrea de Serveis Interns, demana que es tramiti la revisió de preus del
contracte del servei de neteja de diversos edificis i dependències de la
Diputació de Tarragona, subscrit amb l’empresa VALORIZA FACILITIES,
SAU i, que el seu pagament es podrà atendre amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018-4020-920-22700.

6. En data 4 d’abril de 2018 la Intervenció general ha emès l’oportú informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l'aprovació de la 1a, 2a i 3a revisió
de preus del contracte del servei neteja de diversos edificis i dependències de
la Diputació de Tarragona, el qual es transcriu a continuació:

“...
Pel que fa a la revisió de preus de la part de subministrament dels productes:
-Pel 2015: El 5/02/2015 neix el dret a revisió, i l'IPC a tenir en compte és
l'interanual comprès entre la data d'adjudicació del contracte (art.91.3) i l'últim
IPC publicat en la data en què es pot aplicar la revisió, és a dir de desembre
de 2013 a gener de 2015 (que és l'últim IPC publicat el 5/02); consultada la
web de l'INE el percentatge oficial és del -2,6%, al qual una vegada aplicat el
85% de límit resultaria que l'IPC aplicable en el 2015 serà un -2,21%
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-Pel 2016: per aquest any l'IPC a tenir en compte és l'interanual comprès
entre la data d'adjudicació del contracte i l'últim IPC publicat en la data en què
es pot aplicar la revisió, és a dir de desembre de 2013 a gener de 2016;
consultada la web de l'INE el percentatge oficial és del -2,9%, al qual una
vegada aplicat el màxim del 85% de límit resultaria que l'IPC aplicable pel
2016 serà un -2,46%
-Pel 2017: per aquest any l'IPC a tenir en compte és l'interanual comprès
entre la data d'adjudicació del contracte i l'últim IPC publicat en la data en què
es pot aplicar la revisió, és a dir de desembre de 2013 a gener de 2017;
consultada la web de l'INE el percentatge oficial és de el 0,0%, de manera que
no procedeix aplicar revisió de preus en el 2017.

Cal tenir en compte que tots aquests % s'apliquen sobre els imports líquids de les
prestacions realitzades que tinguin dret a revisió.

Pel que fa a la revisió de preus de la part de servei de neteja, que ha de tenir en
compte l’augment del Conveni col·lectiu del sector. En el DOGC de 17/12/2013
es va publicar:

“Àmbit: Catalunya
Acord: Prorrogar el conveni vigent 2010 - 2013 per un període de dos anys
més, és a dir, per als anys 2014 i 2015 amb les següents modificacions:
1. Apartat disposició addicional primera: Any 2013: 1.5%, si bé la percepció
efectiva de l'increment esmentat tindrà efectes econòmics a partir del
01/04/2013.
2. Per a l'any 2014: l'increment salarial serà de l'1.2% i per a l'any 2015: 1.8%
3. El conveni que es prorroga mantindrà la seva ultractivitat, és a dir,
mantindrà la seva vigència, en el supòsit de no arribar-se a un acord en la
seva renovació, fins al 31.12.2018.
4. La convergència per a la província de Lleida, prevista en la Disposició
Addicional segona primer paràgraf del conveni, quedarà suspesa durant la
vigència d'aquest conveni, sent d'aplicació l'esmentada convergència a partir
del 01.01.2016 en els terminis previstos en la Disposició esmentada.
5. En els supòsits de subrogació les empreses vindran obligades a mantenir
els salaris en cada moment vigents.
Tanmateix, s'aproven les taules salarials per als anys 2013 (annex núm.1),
2014 (annex núm. 2) i 2015 (annex núm.3)”.

D’acord amb l’exposat prèviament, s’inclou a continuació el quadre de càlcul
amb el detall de la revisió que procedeix aplicar, que resulta per les tres
revisions per un import total de 35.227,70 €:
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2015
Mes

Import
factura

Import factura
IVA exclòs

Part servei
89,63%

Part subm
10,37%

Revisió part
servei 1,8%

Revisió part
subm -2,21%

Total revisió

gener

-

-

-

-

-

-

-

febrer

-

-

-

-

-

-

-

març

-

-

-

-

-

-

-

-

-

abril

-

-

-

-

-

maig

70.650,57

58.388,90

52.333,97

6.054,93

942,01

-20,82

921,19

juny

70.948,72

58.635,31

52.554,82

6.080,48

945,99

-20,91

925,08

juliol

70.948,72

58.635,31

52.554,82

6.080,48

945,99

-20,91

925,08

agost

70.948,72

58.635,31

52.554,82

6.080,48

945,99

-20,91

925,08

setembre

70.948,72

58.635,31

52.554,82

6.080,48

945,99

-20,91

925,08

octubre

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

926,29

-20,47

905,82

novembre

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

926,29

-20,47

905,82

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

desembre

562.860,40

926,29

-20,47

905,82

7.504,84

-165,86

7.338,98

2016
Mes

Import
factura

Import factura
IVA exclòs

Part servei
89,63%

Part subm
10,37%

Revisió part
servei 1,8%

Revisió part
subm -2,46%

Total revisió

gener

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

926,29

-22,79

903,51

febrer

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

926,29

-22,79

903,51

març

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

926,29

-22,79

903,51

abril

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

maig

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

juny

69.471,65

57.414,59

51.460,69

5.953,89

926,29

-22,79

903,51

juliol

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

agost

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

setembre

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

octubre

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

novembre

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

desembre

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

-22,66

898,50

11.074,46

-272,43

10.802,03

830.580,92

2017
Mes

Import
factura

Import factura
IVA exclòs

Part servei
89,63%

Part subm
10,37%

Revisió part
servei 1,8%

Revisió part
subm 0%

Total revisió

gener

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

0,00

921,16

febrer

69.086,79

57.096,52

51.175,61

5.920,91

921,16

0,00

921,16

març

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

abril

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

maig

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

juny

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

juliol

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

agost

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

setembre

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

octubre

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

novembre

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

913,05

0,00

913,05

68.478,28

56.593,62

50.724,86

5.868,76

desembre

822.956,38
Total revisió IVA exclòs
IVA 21%
Total revisió amb IVA

913,05

0,00

913,05

10.972,80

0,00

10.972,80

29.552,09

-438,29

29.113,80
6.113,90
35.227,70
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...”
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 89 a 94 de l Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP), disposa les condicions d’aprovació de la revisió de preus.
2. La clàusula 19a 3 del Plec de clàusules administratives estableix que la
revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en
un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació.
3. Així mateix, l’apartat m) del quadre de característiques del contracte
(Annex 1) del Plec de clàusules administratives particulars, preveu el
següent:
“m) Revisió de preus.
S’aplicarà l’augment fixat en el Conveni col·lectiu aplicable al sector per a la part
corresponent al servei de neteja.
b) Respecte a la part que constituir el subministrament dels productes, s’aplicarà
l’IPC general sense que en cap cas aquest índex de revisió pugui superar el 85%,
d’acord amb el que estableix l’art. 90.1 del TRLCS.
...”

4. La competència per aprovar les revisions de preus a dalt esmentada
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències
del President, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015002266, de data 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a, 2a i 3a revisió de preus del contracte del servei de
neteja de diversos edificis i dependències de la Diputació de Tarragona
(corresponent a la 2a, 3a i 4a anualitat) subscrit amb l'empresa VALORIZA
FACILITIES, SAU (NIF A83709873), tenint en compte el límit màxim del 85%
de la taxa de variació interanual del IPC publicat per l'INE.
Segon. Aplicar el percentatge de la 1a, 2a i 3a revisió de preus al contracte
adjudicat del servei de neteja de diversos edificis i dependències de la
Diputació de Tarragona als preus unitaris ofertats per l’empresa adjudicatària
i als treballs realitzats.
Tercer. El resultat de la diferència de l’import a reintegrar o abonar de la 1a,
2a i 3a revisió de preus de servei de neteja de diversos edificis i
dependències de la Diputació de Tarragona s’imputarà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2018-4020-920-22700 – ass.002353-AD, per un
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import total de TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (35.227,70 euros) IVA inclòs.
Quart. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Serveis Interns, a
la Unitat de Serveis Generals i a la Unitat de Patrimoni.
Règim de Recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de
la notificació d'aquesta resolució.

-

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial
en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia
següent al de la remissió d’aquesta notificació (data de Registre de
Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo davant l’òrgan de
contractació.

PUNT 24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 2A I ÚLTIMA PRÒRROGA
DEL CONTRACTE DEL SERVEI UNIFICAT DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DELS EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SUBSCRIT AMB
L’EMPRESA SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència núm. 2015-000980, de data 7 d’abril de 2015, es
va adjudicar el contracte del servei unificat de vigilància i seguretat dels
edificis de la Diputació de Tarragona, a l’empresa SEGURIDAD
PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA (NIF A58473158), per un import de
356.991,91€ (IVA inclòs).
El contracte es va formalitzar el dia 30 d’abril de 2015 amb una vigència
inicial de dos (2) anys i amb la possibilitat de dues prorrogues d’un any
cadascuna d’elles.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 28 d’abril de 2017, es va aprovar
la 1a pròrroga del contracte esmentat, per un (1) any més, a comptar des de
l’1 de maig de 2017 fins el 30 d’abril de 2018.
3. L’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA presenta
instància amb número de registre 1-2018-008578-1 de data 9 de març de
2018, manifestant el seu interès en exercir la pròrroga del contracte.
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4. En data 16 de març de 2018, el cap de Secció de Gestió de Serveis
Generals, com a responsable del contracte, informa favorablement la 2a
pròrroga del contracte amb una valoració estimada de 178.495,95 € (IVA
inclòs) i que el seu pagament es podrà atendre amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries núm. 2018-4020-920-22701-01 i 2019-4020-920-22701-01,
per un import de 118.997,30 i 59.498,65 euros, respectivament.
5. En data 26 de març de 2018, la Intervenció General ha emès informe
favorable condicionat de la fiscalització limitada prèvia, en el que fa constar
que la despesa amb càrrec a l’aplicació 2019-4020-920-22701-01 queda
subordinada al crèdit que autoritzi el pressupost que s’aprovi definitivament
pel 2019, així com la seva entrada en vigor.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 23.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu
la possibilitat de les pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 9a del Plec de clàusules administratives particulars i l’apartat f)
del quadre de característiques del seu Annex 1 preveuen, respectivament, la
durada del contracte i la possibilitat de pròrrogues.
3. La competència per a l'aprovació d'aquesta pròrroga, correspon a la Junta
de Govern, d'acord amb la delegació de competències del President
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data
16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la 2a i última pròrroga del contracte del servei unificat de
vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona, subscrit amb
l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA (NIF
A58473158), per un (1) any més, a comptar des de l’1 de maig de 2018 fins el
31 d’abril de 2019.
Segon. Abonar la despesa derivada de la 2a i última pròrroga d’aquest
contracte per un import de CENT SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (178.495,95
euros) IVA inclòs, i pels preus unitaris ofertats, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries núm. 2018-4020-920-22701-01 i 2019-4020-920-22701-01,
per un import de 118.997,30 i 59.498,65 euros, respectivament.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i al cap de secció de Gestió de
Serveis Generals de l’Àrea de Serveis Interns.
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Règim de Recursos:
-

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

-

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

PUNT 25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ
DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
DE
MAQUINÀRIA
AMB
DESTINACIÓ
A
LA
CONSERVACIÓ DE LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (LOTS 1, 2, 3, 4 I 5).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 18 de novembre de 2013 l’empresa M. I J. GRUAS, SA (NIF
A25031576) va constituir la garantia definitiva per un import de 25.000,00
euros, per cada un dels cinc lots, per a respondre del contracte de servei
d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres
de la Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de
la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2013.
Lot 1: comarques: Baix Ebre - Montsià
Lot 2: comarques: Terra Alta - Ribera d’Ebre
Lot 4: comarques: Baix Camp - Priorat
Lot 3: comarques: Tarragonès - Baix Penedès
Lot 5: comarques: Conca de Barberà – Alt Camp
2. En data 30 de gener de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa
adjudicatària van signar l'Acta de recepció del servei, i degut al tipus de
contracte no es va establir termini de garantia dels treballs efectuats. En la
mateixa Acta, es fa constar que el contracte es dona per liquidat amb el
pagament de la última factura i que no resta cap obligació pendent d'abonar
al contractista relacionada amb el servei i que es pot procedir a la devolució
de les garanties definitives constituïdes.
L’import total de la liquidació del contracte és de 2.676.574,15 euros (IVA
inclòs), import inferior al màxim previst en l’adjudicació del contracte de
3.025.000,00 euros (IVA inclòs).
3. El responsable del contracte, en data 26 de març de 2018, informa que el
servei s’ha anat executat i finalitzat d’acord amb les prescripcions establertes
en els plecs i que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al
contractista.
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Per aquest motiu, informa favorablement l’aprovació de la liquidació d’aquest
contracte per un import de 0,00 € euros i la devolució de les garanties
definitives.
4. En data 4 d’abril de 2018, la Intervenció General informa favorablement
l’expedient de devolució de garantia definitiva de referència, condicionada a
que l’adjudicatari, prèviament, acrediti davant de la Tresoreria de la Diputació
estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

FONAMENTS DE DRET
1. L'article 222.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP), pel que fa a la recepció i la liquidació de contractes.
2. L’article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les
garanties dels contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 de la LCSP, un cop transcorregut el
termini de garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda
extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la
garantia correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de
competències del President, efectuada per decret de Presidència núm. de
registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de servei d’assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació
de Tarragona (Lots 1, 2, 3, 4 i 5), per un import de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa M. I J. GRUAS, SA (NIF A25031576) les
garanties definitives de l'esmentat contracte, constituïdes el dia 18 de
novembre de 2013 (carta de pagament núm. 2013000179, 2013000180,
2013000181, 2013000182 i 2013000183, respectivament), d’un import de
VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 € cada una d’elles), prèvia acreditació
davant de la Tresoreria General de la Diputació d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, a la
Intervenció General i a la Tresoreria General.
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Règim de Recursos:
-

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

-

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

INTERVENCIÓ
PUNT 26.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES I
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions d’aprovació,
s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal d’aprovar les
factures i els justificants de despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del Pressupost
reconeixement i liquidació d'obligacions.

vigents

que

regulen

el

S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2018 que es relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total
de 96.455,86 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Secretaria, Intervenció
Núm. 00830
Núm. 00833
Núm. 00857
Núm. 00882

13.678,37 €
8.593,78 €
3.900,79 €
611,92 €
571,88 €

Serveis Interns
Núm. 00828

30.219,94 €
7.204,76 €
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Núm. 00871
Núm. 00872

8.480,59 €
14.534,59 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 00847
Núm. 00870

27.530,33 €
11.517,38 €
16.012,95 €

SAM
Núm. 00859

1.547,59 €
1.547,59 €

SAC
Núm. 00831
Núm. 00835
Núm. 00840
Núm. 00843
Núm. 00849
Núm. 00856
Núm. 00865
Núm. 00866
Núm. 00867
Núm. 00868

23.479,63 €
406,56 €
2.253,24 €
300,01 €
8.529,44 €
5.191,59 €
1.280,14 €
971,02 €
444,03 €
2.718,39 €
1.385,21 €

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

PUNT 27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES TRAMITADES
D’ACORD AMB LA CIRCULAR D’INTERVENCIÓ 2/2010 (REL.00738)
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció General ha rebut relacions a l'aprovació del Servei
d’Assistència al Territori per a la seva revisió i fiscalització. La relació 00738
inclou les factures del proveïdor IBERICA DE SALES, S.A. que s’indiquen,
annexes a l'expedient:

Núm. fra.- data
Concepte

Import

001302-09/02/2018
1.843,77 €
24,98 Tn de sal fundent en big-bag Parc Valls
001471-14/02/2018
24,40 Tn de sal fundent en big-bag Parc
Tortosa
001424-13/02/2018

1.800,96 €

1.888,06 €
25,58 Tn de sal fundent big-bag Parc Reus
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001494-15/02/2018
1.781,77 €
24,14 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
001754-21/02/2018
1.920,54 €
26,02 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
001829-23/02/2018
1.840,82 €
24,94 Tn de sal fundent en big-bag Parc Valls
001890-27/02/2018
1.829,01 €
24,78 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
001881-27/02/2018
1.902,82 €
25,78 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
002071-01/03/2018
1.818,68 €
24,64 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
002084-01/03/2018
1.827,54 €
24,76 Tn de sal fundent en big-bag Tortosa
002059-01/03/2018
1.834,92 €
24,86 Tn de sal fundent en big-bag Parc Valls

2. D’acord amb el que estableix la Instrucció de Control Intern de la
Diputació de Tarragona la Intervenció ha emès l'informe de fiscalització en el
sentit següent:
Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia per a
aquest tipus d'expedient: existència i adequació de crèdit per a fer front a
les despeses proposades.
Les despeses a les quals fa referència aquest informe-proposta, s’haurien
d’haver tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació menor
d’acord amb les bases 32 i 33 de les d’Execució del pressupost. Aquesta
tramitació s’ha obviat i s’han presentat directament les factures per a la
seva fiscalització i pagament.
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha de
requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. El
responsable ha emès l’informe corresponent que s’annexa a aquesta
proposta.
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la tramitació
normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si s’ha d’aprovar
la despesa així com l’ordenació del pagament.
3. Un cop revisada la documentació i d’acord amb l’informe emès pel
departament gestor i per la Intervenció General.

S'ACORDA:

69

1. Aprovar i ordenar el pagament de les factures incloses a la relació a
l'aprovació que s’annexa a l'expedient, ja que es disposa de crèdit suficient
en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Núm. fra.- data
Concepte

Import

001302-09/02/2018
1.843,77 €
24,98 Tn de sal fundent en big-bag Parc Valls
001471-14/02/2018
24,40 Tn de sal fundent en big-bag Parc
Tortosa
001424-13/02/2018

1.800,96 €

1.888,06 €
25,58 Tn de sal fundent big-bag Parc Reus
001494-15/02/2018
1.781,77 €
24,14 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
001754-21/02/2018
1.920,54 €
26,02 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
001829-23/02/2018
1.840,82 €
24,94 Tn de sal fundent en big-bag Parc Valls
001890-27/02/2018
1.829,01 €
24,78 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
001881-27/02/2018
1.902,82 €
25,78 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
002071-01/03/2018
1.818,68 €
24,64 Tn de sal fundent en big-bag Parc Reus
002084-01/03/2018
1.827,54 €
24,76 Tn de sal fundent en big-bag Tortosa
002059-01/03/2018
1.834,92 €
24,86 Tn de sal fundent en big-bag Parc Valls

2.

Comunicar-ho al departament gestor i a Tresoreria.

PUNT 28.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
DOMICILIADES DEL MES D’ABRIL.

Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis durant
el mes d'abril de 2018 i de conformitat amb el procediment que s'estableix en
les Bases d'Execució del vigent pressupost ,
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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, essent l'import total de
2.826,83 Euros segons el detall següent:
Relacions Corporació...................................................

2.826,83 €

Núm. 00891........................................................................

2.826,83 €

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

PUNT 29.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O
SUBVENCIONS NOMINATIVES CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
S'han rebut diverses propostes de resolució de diversos departaments de la
Diputació de Tarragona, respecte la documentació presentada per les entitats
que es relacionen a continuació, per justificar les subvencions concedides en
els convenis aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, o bé per
justificar les subvencions nominatives concedides de manera directa.
S'han revisat i comprovat que compleixen els extrems assenyalats a les
bases d'execució del pressupost i els requisits bàsics establerts a la Instrucció
de Control Intern de la Diputació de Tarragona per a la fiscalització limitada
prèvia.

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:
SAM-MSET:
1. Subvenció nominativa a la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya
(MADE)
Acord Junta Govern: 17/11/2017
Objecte de la subvenció: Organització i celebració de la jornada Alternatives
per un territori energètic el 23/11/2017
Quantitat concedida: 10.000,00 euros
Pressupost elegible: 10.110,00 euros
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Despesa justificada: 12.218,25 euros
Quantitat a lliurar: 10.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 1200 425 46600 02
GdP-COMUNICACIÓ:
2. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona
Acord Junta Govern: 12/05/2017
Objecte de la subvenció: Publicació del Premi Literari Tinet, de narrativa per
internet, 2016-2017
Quantitat concedida: 1.000,00 euros
Despesa justificada: 1.000,00 euros
Quantitat a lliurar: 1.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 5020 4911 46206 02
RHOE:
3. Subvenció nominativa a la Fundació Privada Gresol de la Catalunya
Nova
Acord Junta Govern: 23/03/2018
Objecte de la subvenció: XVI Jornada Gresol "Nou Cicle Econòmic: Nous
reptes"
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Pressupost elegible: 53.523,14 euros
Despesa justificada: 53.523,14 euros
Quantitat a lliurar: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 8040 439 48970 01
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que s'adjunten a
l'expedient, per un import total de 26.000,00 euros:
SAM-MSET .............................................................................10.000,00 euros
Núm. 0889 ................................................................................10.000,00 euros
GdP-COMUNICACIÓ ........................................................... 1.000,00 euros
Núm. 0888 ................................................................................ 1.000,00 euros
RHOE ......................................................................................15.000,00 euros
Núm. 0887 ............................................................................... 15.000,00 euros

Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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PUNT 30.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a diverses
línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen a
continuació, per un import total de 410.250,14 euros, segons el detall
següent:

SAM - Medi Ambient
Núm. 886 ......................................................... 331.996,04 euros
SAC - Cultura
Núm. 885 .......................................................... 78.254,10 euros
S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents beneficiaris
de les subvencions concedides en el seu dia i que consten a les relacions
comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
3.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

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