Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 14 de setembre de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep M. Cruset Domenech
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 14 de setembre de 2018
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:45
Lloc: Sala Julio Antonio

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7F37B579AD8A4D5BA1F642510D5EEDEF i data d'emissió 14/11/2018 a les 07:58:12

Assistents:
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)
Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous (CiU)

Presideix el Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domenech per absència de l'Il·lm. Sr. Josep
Poblet Tous president de la Corporació.
Assisteix, el Sr. Amadeu Jose Marsa Sandiumenge, cap de secció de Comptabilitat i
Pressupost per absència del Sr. Tomas Carbonell, Interventor de la Diputació.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 7 DE SETEMBRE DE 2018
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 7 de setembre de 2018.

Serveis Jurídics
2. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. XXX/XXX, DE 14 DE JUNY, DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA EN EL RECURS
ORDINARI NÚM. XXX/XXX.
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De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics - SEC, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Sr. XXX va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Diputació
de Tarragona a causa de l’accident que va patir quan anava a seure a la zona de taules
tancada amb vidre, a la cafeteria Tarraco Arena Coffee ( situada a la TAP), i en obrir la
porta, li va caure al damunt una fulla de l’esmentada porta, atès que la frontissa superior d’
una de les fulles batents es va deixar anar, esmicolant-se el vidre.
El Sr. XXX va reclamar una indemnització total de 12.573,69.-€.
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2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 29-7-2016, es va
decidir:
a. Estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
pel Sr. XXX pels danys ocorreguts el dia 7 d’abril de 2015 a la Tarraco Arena
Plaça ( TAP) com a conseqüència de la caiguda d’una porta de vidre al seu
damunt.
b. Declarar la responsabilitat del contractista, l’empresa SELPRATS SL en la
causació dels danys i l’obligació de fer-se càrrec del pagament de la
indemnització.
c. Fixar la indemnització a percebre pel senyor XXX en la quantitat de 5.731,62
euros.

3. Contra aquest acord el Sr. XXX va interposar un recurs contenciós administratiu.
D'aquest recurs contenciós ( amb el número XXX/XXX) va conèixer el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona que, en data 14-6-2018, va dictar la sentència número
XXX/XXX.
Aquesta sentència conté el següent pronunciament:
" QUE DEBO ESTIMAR PARCIALMENTE EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOS
ADMINISTRATIVO presentado por parte del Letrado XXX, en representación y asistencia
letrada de XXX, contra la Resolución de la Diputación de Tarragona por la que se
desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada, anulando la misma y
condenando a la mercantil Selprats, S.L. a indemnizar a la actora en la cantidad de ocho
mil ochocientos setenta y ocho euros con cinco céntimos, más los intereses legales
correspondientes, con expresa condena en costas de la misma hasta el límite de 300 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que contra
la misma no cabe interponer recurso alguno”

4. Per diligència d’ordenació del lletrat de l'Administració de Justícia, de data 5-9-2018, es
declara la fermesa d'aquesta sentència.
Fonaments de dret
1. Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa,
estableixen l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats de la Sentència número XXX/XXX, dictada en data 14-6-2018, pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, que ha anul·lat i ha deixat sense
efecte l’acord de la Junta de Govern de data 29-7-2016 i ha condemnat a la mercantil
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Selprats, SL. a indemnitzar l’actora en la quantitat de 8.878,05.-€ ( vuit mil vuit-cents
setanta-vuit euros amb 5 cèntims), més els interessos legals corresponents, i amb
imposició de costes a aquesta mercantil fins el límit de 300 euros.
2. Notificar aquest acord a tots els interessats.
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3. Comunicar-lo al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
Règim de recursos:
Contra la present resolució no procedeix la interposició de cap tipus de recurs administratiu,
per haver-se adoptat en execució d’una resolució judicial, per la qual cosa si l’interessat
estima que el seu contingut no s’ajusta a allò resolt per l’òrgan judicial, pot posar-ho en el
seu coneixement mitjançant el corresponent incident d’execució de sentència, d’acord amb
el que preveu l’article 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Projectes Europeus i Regió del Coneixement
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ I APROVACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I DE RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ EN FAVOR
DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROJECTE HÈLIX (ECONOMIA CIRCULAR I SOCIAL).
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City té la missió de generar i catalitzar
esforços per transformar Tarragona en una ciutat intel·ligent, aplicant solucions
tecnològiques, eficients i sostenibles per a les necessitats urbanes, facilitant el seu
creixement econòmic, la internacionalització, la creació de llocs de treball i la cohesió
social, i potenciant la participació i implicació ciutadanes i la creativitat cultural.
D’acord amb el concepte “smart city” la Fundació aglutina iniciatives orientades a millorar la
qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis, innovant en materials,
recursos i models, i utilitzant la tecnologia i el coneixement. Concretament la Fundació
Tarragona Smart Mediterranean City promou projectes que compten amb la participació i la
implicació d’empreses, entitats professionals, cíviques i socials, administracions i
emprenedors/es. A més, fa una tasca de divulgació i socialització de la idea de ciutat
intel·ligent, incorporant les tecnologies de la comunicació i la informació per donar una
resposta més efectiva a les problemàtiques urbanes, generant canvi cultural i esperit
innovador mitjançant l’organització d’activitats diverses.
La Diputació de Tarragona té com a missió “donar suport als municipis i a les comarques” i
actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves
oportunitats. Així doncs, en compliment d’aquesta missió, té la voluntat de fomentar i
col·laborar en tot allò que contribueixi al desenvolupament i reequilibri territorial de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En aquest sentit i tal com es recull en la LE 06 de la corporació “Promoure un model
econòmic basat en el coneixement”, la Diputació de Tarragona ha cooperat habitualment
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amb administracions i entitats per contribuir a reorientar el nostre sistema productiu basantlo en la societat del coneixement com a instrument de millora i modernització del territori i
de la societat que l’habita.
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La Diputació de Tarragona, amb la concessió d’aquesta subvenció, té la voluntat de
contribuir amb la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City a l’assoliment d’un nou
model econòmic basat en el coneixement, mitjançant l’execució del Projecte Hèlix. Una
iniciativa fonamentada en el que es denomina l’Economia Col·laborativa i Circular. L’
economia Circular és una alternativa basada en la prevenció, reutilització, la reparació, el
reacondicionament i el reciclatge dels residus per tal de reinventar la funcionalitat o allargar
la utilitat dels recursos. S’incorpora una lògica que procura l’estalvi mitjançant cicles
regeneratius, i fins i tot reparadors, centrats tant en l’eficiència com en la reducció i la
reutilització dels elements materials. Així mateix, l’economia col·laborativa és un model que
planteja l’aparició d’un nou context on l’augment d’una ciutadania crítica i responsabilitzada
en relació als seus hàbits pot reforçar la tendència proactiva en el reciclatge de residus i
materials.
El projecte Hèlix d’economia col·laborativa i circular aplega l’actuació “Un got per festes”
destinat a possibilitar la reutilització dels gots de plàstic provinents de festivitats
tarragonines en un procés que permet allargar la vida útil del material i la relació amb una
nova funcionalitat.
En l’orgànic de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement per a l’exercici
2017 hi havia una assignació nominativa a favor de la Fundació Tarragona Smart City per
un import de 10.000,00 € (aplicació pressupostària 2017 5050 439 48178.01).
En data 29 de novembre de 2017 (RE 1-2017-038309-1 de 29/11/2017) la Fundació
Tarragona Smart Mediterranean City va trametre la sol·licitud de subvenció per al
cofinançament del projecte Hèlix (projecte d’economia col·laborativa i circular).
La unitat gestora va detectar algunes incidències que s’havien d’esmenar per adequar la
sol·licitud als estàndards requerits. La regularització d’aquesta sol·licitud per part de la l’
entitat sol·licitant es va realitzar un cop havia finalitzat l’any natural cosa que va
impossibilitar la concessió de subvenció dins de l’any 2017.
Amb tot, i d’acord amb el tràmit pertinent, aquesta aplicació pressupostària es va incorporar
com a romanent en el pressupost de l’any 2018. Atès que l’estudi de romanents i llur
incorporació al pressupost no es va produir fins el 27/02/2018 la concessió de subvenció no
es podia tramitar de manera ordinària. Així en l’orgànic de la Unitat de Projectes Europeus i
Regió del Coneixement per a l’exercici 2018 hi ha una assignació nominativa a favor de la
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City per import de 10.000,00 € (aplicació
pressupostària 2018 5050 439 48178.02).
En la mateixa data que es va presentar l’esmena el beneficiari va declarar que es trobava al
corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, imposades per la legislació vigent
segons estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, així com l’article 24 del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol.
D’altra banda, el dia 2 de maig de 2018, l’entitat sol·licitant va lliurar una ampliació de la
documentació: factures, memòria justificativa i productes resultants per un valor parcial del
pressupost presentat sense que s’hagués procedit a la concessió.
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La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement va revisar la documentació
presentada, la qual no presentava cap incidència. Amb tot no es justifica la totalitat de la
despesa pressupostada inicialment cosa que suposa una reducció de la quantitat a
percebre.
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Paral·lelament, s’ha comprovat que l’entitat no és deutora per cap concepte de la Diputació
de Tarragona.
Així mateix i per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 88.3 del Reglament de
la Llei General de Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de la
subvenció concedida a l’entitat beneficiària, es posa de manifest que:
a) l’entitat Fundació Tarragona Smart Mediterranean City ha presentat la justificació total de
la subvenció concedida per la realització del projecte Hèlix (projecte d’economia circular i
social), tal com preveu la seva normativa reguladora.
b) no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret de cobrament per alguna de les causes que recull l’article
37 de la Llei General de Subvencions
c) no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura cautelar, la retenció dels
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referents a
aquesta subvenció.
D'altra banda, la Diputació 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.
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.
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 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic
del sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City una subvenció per a
la realització del Projecte Hèlix (projecte d'economia circular i social) per un import de
8.617,50 € (aplicació pressupostària 2018/5050/439/48178/02).
Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 8.617,50 € corresponent a la subvenció nominativa
en favor de l’entitat Fundació Tarragona Smart Mediterranean City per a la realització del
Projecte Hèlix (projecte d’economia circular i social).
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Tercer.- Aprovar la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària atès que
hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de la
Diputació de Tarragona.
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Quart.- Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció
concedida en favor del beneficiari relacionat anteriorment, les dades del qual es detallen a
continuació:
Beneficiari: Fundació Tarragona Smart Mediterranean City
Municipi: Tarragona
Concepte: Projecte Hèlix (projecte d’economia circular i social).
Aplicació pressupostària: 2018/5050/439/48178/02
Import concedit: 8.617,50 €
Despesa justificada: 9.479,16 €
Percentatge concedit: 90,91%
Import a lliurar: 8.617,50 €

Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació relativa a aquesta subvenció a la Base de
datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT
MUNICIPAL REUS CULTURA PER AL FEC FESTIVAL EUROPEU DE CURTMETRATGES
2018.
De conformitat amb la proposta de Cultura - SAC, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- L'Institut Municipal Reus Cultura, com a successor de l’IMAC, gestiona bàsicament
l'oferta cultural de la ciutat, que és extensa i diversa, tant pel que fa a les manifestacions
artístiques que hi tenen lloc com pel nombre d'equipaments que donen cabuda a les
creacions. D'aquesta manera la ciutat s'ha situat en el mapa en l’àmbit internacional amb la
realització de festivals.
2.- Anualment se celebra el Festival Europeu de Curtmetratges, un esdeveniment que s’
inicia l’any 1998 a Cambrils, que amb posterioritat comparteix seu amb Reus i que a partir
del 2013, té lloc només a Reus. Des de l’any 2005, el FEC forma part de la Coordinadora
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de Festivals de Cinema i Vídeo de Catalunya i és un dels festivals de referència en la
selecció de candidats dels premis Goya al millor curtmetratge.
3.- En data 13 d’agost de 2018, l’Institut Municipal Reus Cultura presenta una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2018-027346-1) per a fer front a les despeses
que comporta aquest festival, que té un pressupost de 52.841,84 euros i demana l’ajut de la
Diputació per un import de 20.000 euros
5.- L’Institut Municipal Reus Cultura ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
6.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa.
7.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat la
partida pressupostària 2010-334-46218 Institut Municipal Reus Cultura - Festival
Curtmetratges amb un import de 20.000 euros per aquest destinatari i objecte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. 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’Institut Municipal Reus Cultura, una subvenció per a les despeses del
FEC – Festival Europeu de Curtmetratges 2018, en els termes següents:
Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura
Municipi: Reus
Concepte: FEC – Festival Europeu de Curtmetratges 2018
Pressupost Elegible: 52.841,84 euros
% concedit: 37,85%
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46218
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:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 13/11/2018 a les 13:27:52

- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7F37B579AD8A4D5BA1F642510D5EEDEF i data d'emissió 14/11/2018 a les 07:58:12

- 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 del 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

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

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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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.
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ALS CONSELLS
ESPORTIUS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER ACTIVITATS D'ESPORT
BASE, L'ANY 2018.
De conformitat amb la proposta de Cultura - SAC, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- Els Consells Esportius de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre tenen
com a un dels seus objectius prioritaris l’organització d’activitats esportives adreçades a
nens i nenes en edat escolar i fomentar les actituds i valors de l’esport a través de
programes comarcals com: promoció de l’esport en els centres educatius i pels propis
alumnes, plans de formació per al professorat, programes d’esport i família, esport a l’
entorn marí, jocs tradicionals, jornades, trobades...
2.- Quatre consells esportius de la demarcació actuen com a organitzadors d'accions
esportives coordinades per a tota la resta de consells de la demarcació, per la qual cosa
demanen un major import de subvenció per a destinar-lo a les despeses d'aquestes
actuacions transversals i de foment dels valors esportius
3.- El Consell Esportiu del Priorat, per diverses circumstàncies no presenta sol·licitud, ja
que temporalment ha suspès la realització d'activitats.
4.- Els Consells Esportius de la demarcació de Tarragona han acreditat documentalment
que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així
mateix s’ha comprovat que no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5.- Els Consells Esportius de la demarcació de Tarragona acrediten mitjançant declaració
responsable que compleixen amb la normativa de protecció jurídica del menor.
6.- La Diputació de Tarragona té la voluntat de participar en el finançament de les activitats
formatives d’esport de base, que organitzen els Consells Esportius de la demarcació de
Tarragona amb la finalitat de fomentar entre la població en edat escolar, hàbits saludables, l’
esport individual i en equip i educar a través de l’esport en actituds i valors.
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7.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa.
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8.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-341-48919 Consells Esportius – Activitats, amb un import de
344.000 euros per aquest destinatari i objecte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. 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 als Consells Esportius de la demarcació de Tarragona , una subvenció
per un import total de 344.000 euros, de la partida 2010-341-48919 del pressupost vigent.
per la realització d’activitats d’esport base, l’any 2018, en els termes següents:
Els criteris de distribució que s’han tingut en compte per assignar els imports que figuren en
el quadre següent, per les activitats d’esport base són: despeses del programa de cada
consell en funció de les característiques de l’activitat, dels participants, dels recursos
humans i el material que s’hi destina i altres factors com: nombres de municipis comarcals,
transport públic, nombre de centres educatius i nombre d’alumnes i mobilitat necessària
dels participants.
Consel Esportiu

Pressupost presentat

Import de la subvenció

%

C. E. de l’Alt Camp

21.183,00

20.133,26

95,04%

C.E. del Baix Camp

84.518,60

72.834,02

86,17%

C.E. del Baix Ebre

38.786,44

37.333,94

96,25%

C.E. del Baix Penedès

54.643,30

54.643,30

100%

C.E. de la Conca de Barberà

15.540,04

13.054,60

84,00%

C.E. del Montsià

40.484,00

40.327,74

99,61%

C.E. de la Ribera d’Ebre

14.065,26

14.065,26

100%

C.E. del Tarragonès

80.344,82

80.344,82

100%

C.E. de la Terra Alta

11.263,06

11.263,06

100%

TOTAL

344.000,00

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
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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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Certificat de l’interventor de entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i segellat
amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar 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 del 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8,
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència .
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, on consti la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

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

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
6. APROVAR LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ
TOTAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA, PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 24
DE GENER DE 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, I REGULADA PEL CONVENI
SIGNAT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA FEDERACIÓ DE CONFRARIES
DE PESCADORS DE TARRAGONA PER A ACTUACIONS DE MILLORA DEL SECTOR
PESQUER EN LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori - SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. Per acord de Junta de Govern de 24 de gener de 2017 la Diputació de Tarragona, va
concedir una subvenció i va aprovar el conveni que la entre la Diputació de Tarragona i la
Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona per a actuacions de Millora
del sector pesquer en la demarcació de Tarragona, en el següent sentit:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Beneficiari: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: 2016 - Conveni Confraria de Pescadors
Pressupost Elegible: 24.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 24.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 1200-415-48965 - Any 2016
2. En data 10 d’octubre de 2017 (RE 1-2017-033364-1) la Federació Territorial de
Confraries de Pescadors de Tarragona va aportar la documentació justificativa de l’
execució de les accions subvencionades. I en data 03 de setembre del 2018 (RE 1-2018028409-1) han aportat documentació justificativa complementària.
3. L’import total justificat per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de
Tarragona, per la realització de les activitats subvencionades ascendeix a 40.078,22 €, per
tant superior al previst, i queda desglossat en els següents conceptes:
CONCEPTE

IMPORT (Euros)

Participació en actuacions de defensa i ordenació del sector i Estudi preliminar
sobre l’abast de la brossa marina al litoral de Tarragona
Sous

19.896,76 €

Seguretat social

8.889,15 €

Lloguer

8.752,31 €

Despeses Confraries col·laboradores en la recollida de brossa marina

2.540,00 €

Total

40.078,22€

Aquestes despeses corresponen al període de l’1 d’abril del 2016 al 30 de juny del 2017,
però només es considera elegible les despeses de sous, seguretat social i lloguer
corresponents al període de vigència del conveni, que és de l’1 d’abril del 2016 fins a l’1 d’
abril del 2017. De les despeses de les Confraries col·laboradores en la recollida de brossa
marina es consideren les tres mensualitats presentades.
Per la qual cosa, les despeses corresponents al període de vigència del conveni sumen un
total de 33.475,39 €, amb el següent desglòs.
CONCEPTE

IMPORT (Euros)

Participació en actuacions de defensa i ordenació del sector i Estudi preliminar
sobre l’abast de la brossa marina al litoral de Tarragona
Sous

16.144,00 €

Seguretat social

7.111,32 €

Lloguer

7.680,07 €

Despeses Confraries col·laboradores en la recollida de brossa marina

2.540,00 €

Total

33.475,39 €

4. En conclusió, l’import total que s’accepta com a despesa justificada i elegible de les
activitats subvencionades és de 33.475,39 €.
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5. S’ha revisat, doncs, la documentació justificativa presentada pel beneficiari, tot i que s’ha
presentat fora del termini. No obstant això, la unitat gestora la considera acceptada perquè
es tracta d’una entitat amb pocs recursos, on la recopilació de la informació per la
realització de l’estudi sobre l’abast de la brossa marina, es va realitzar més tard del previst,
durant els mesos de març, abril i maig del 2017, fet que va endarrerir la gestió i presentació
d’aquestes dades. Els justificants han estat revisats i es consideren correctes i s’adeqüen a
la normativa reguladora de la subvenció.
6. S’ha emès informe tècnic al respecte, i s’ha incorporat a l’expedient electrònic.
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7. Han aportat certificat del Secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors
de Tarragona conforme l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’
Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria de la General de la Seguretat
Social. I s’ha comprovat que no son deutors de Diputació de Tarragona, en data 5 de
setembre de 2018.
8. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
9. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l’import d’aquesta subvenció.
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 i Territori ha comprovat l’adequada
justificació de les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la seva
concessió.
2. Bases generals d’execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per la Federació Territorial de Confraries de
Pescadors de Tarragona per a actuacions de Millora del sector pesquer en la demarcació
de Tarragona, tal i com es detalla en el punt segon.
Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
concedida al beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: 2016 - Conveni Confraria de Pescadors
Data Acord concessió: 16-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2018-1200-415-48965-02
Pressupost Elegible: 24.000,00 euros
Import concedit: 24.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada: 33.475,39 euros
Import a pagar: 24.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2016055077
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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’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
7. EXPEDIENT RELATIU A L'ACCEPTACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT
DE LA LA SÉNIA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA T-1050, DE LA SÉNIA A ROSELL"
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de maig de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte “Condicionament de la carretera T-1050 de La Sénia a
Rosell” (BOP núm. 106 de 1 de juny de 2018).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
2. La Diputació de Tarragona executarà les obres de l’esmentat Projecte amb afectació de
les següents finques de la Sénia, titularitat de l'Ajuntament de la Sénia:
Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Expropiacions

Ocupació temporal

1

0016301BF7001E0001KP

Urbà

66 m2

--

2

0017401BF7001G0001RT

Urbà

107 m2

--

20

Terreny municipal

Urbà

497 m2

214 m2

3. L'Ajuntament de la Sénia ha autoritzat a la Diputació de Tarragona l’ocupació de les
superfícies afectades de la finca indicada en l’anterior expositiu, per tal que pugui executar
les obres del Projecte “Condicionament de la carretera T-1050 de La Sénia a Rosell”.
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Fonaments de dret
1. L'article 49 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
patrimoni de les entitats locals de Catalunya, diu que els ens locals poden cedir
gratuïtament els béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Acceptar l’autorització de l'Ajuntament de la Sénia a la Diputació de Tarragona, d’
ocupació de les següents superfícies de les finques de titularitat municipal, afectades per l’
execució del Projecte “Condicionament de la carretera T-1050 de La Sénia a Rosell”, per
tal de poder executar les obres de l’esmentat Projecte:
Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Expropiacions

Ocupació temporal

1

0016301BF7001E0001KP

Urbà

66 m2

--

2

0017401BF7001G0001RT

Urbà

107 m2

--

20

Terreny municipal

Urbà

497 m2

214 m2

2. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de la Sénia.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
8. APROVACIÓ DE L'ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 2 (DEL PC014 AL
PC025) DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ACTUACIONS
PUNTUALS A L'ACCÉS A VESPELLA DE GAIÀ, CARRETERA TV-2021
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Acord de Junta de Govern de data 9 de juny de 2017, es va adjudicar a l’empresa M.
I.J. GRUAS, SA (NIF A25031576) el contracte de les obres del projecte d'actuacions
puntuals a l'accés a Vespella de Gaià, carretera TV-2021.
2. L’equip director de les obres ha presentat l’Acta de preus contradictoris núm. 2 (del
PC014 al PC025) d’aquest contracte, signada el dia 6 d’agost de 2018, amb la conformitat
del representant del contractista.
3. La Intervenció General ha emès informe de conformitat de fiscalització limitada prèvia a l’
aprovació de l’Acta de preus contradictoris núm. 2 (del PC014 al PC025).
Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 234.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), és
procedent acceptar les modificacions consistents en la introducció d’unitats d'obra no
compreses en el projecte, mitjançant l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris.
2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que:
"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a fixar es basaran en quant
resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris
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Integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data
en que va tenir lloc l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es consideraran
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici del que
estableix l'article 146.2 de la Llei."
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3. La competència per a l’aprovació de l'Acta de preus contradictoris 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. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 2 (del PC014 al PC025) del contracte
de les obres del projecte d'actuacions puntuals a l'accés a Vespella de Gaià, carretera TV2021, signada el dia 6 d’agost de 2018 per l’equip director de les obres i el representant de l’
empresa adjudicatària M.I.J. GRUAS, SA (NIF A25031576).
Segon. Imputar la despesa derivada dels preus contradictoris d’aquest contracte (Acta
núm. 2) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3020-453- 61904 del pressupost de la
Diputació de Tarragona.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

INTERVENCIÓ
9. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE DIVERSES
SUBVENCIONS
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
S'han rebut diverses 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,
S'han revisat i comprovat que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució
del pressupost i a la resta de normativa aplicable per a la intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics, per la qual cosa s'han inclòs a les relacions comptables de reconeixement
d'obligacions que s'annexen i es relacionen a continuació, per un import total de
113.717,06 euros, segons el detall següent:
SAM – MSET .......................... 94.180,50 euros
Núm.2130 ................................. 94.180,50 euros
SAC-Cultura ............................ 19.536,56 euros
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Núm.2129 ...................................19.536,56 euros
Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7F37B579AD8A4D5BA1F642510D5EEDEF i data d'emissió 14/11/2018 a les 07:58:12

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local. (RDCI)
Acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 29/06/2018 pel qual s’aprova el règim
de fiscalització i intervenció limitada prèvia i els requisits a comprovar en funció de la
naturalesa de l’expedient.
Instrucció de control intern de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, 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.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona en favor dels beneficiaris i
subvencions que consten a les relacions comptables relacionades anteriorment, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària detallada en cada cas.
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.
4.- Comunicar a Tresoreria i als òrgans gestors de les subvencions.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
10. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES)

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de depesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 26 de juny de 2018, núm. 2018-1895 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 91.238,14 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................ 12.051,52 €
Núm. 02092............................................................. 12.051,52 €
Serveis Interns...................................................... 12.997,09 €
Núm. 02101............................................................. 10.544,39 €
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Núm. 02112............................................................... 2.452,70 €
SAM........................................................................ 44.543,19 €
Núm. 02087............................................................. 41.211,21 €
Núm. 02088............................................................... 3.331,98 €
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SAC......................................................................... 21.646,34 €
Núm. 02081............................................................... 5.892,70 €
Núm. 02086............................................................... 3.665,36 €
Núm. 02094............................................................... 1.581,37 €
Núm. 02114.................................................................. 149,40 €
Núm. 02116............................................................... 9.113,15 €
Núm. 02118............................................................... 1.244,36 €

2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 91.238,14 €.
3. Comunicar el present acord a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
11. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O SUBVENCIONS
NOMINATIVES CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
S'han rebut diverses propostes de resolució del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori 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 a la resta de normativa aplicable per a la intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics.
Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local. (RDCI)
Acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 29/06/2018 pel qual s’aprova el règim
de fiscalització i intervenció limitada prèvia i els requisits a comprovar en funció de la
naturalesa de l’expedient.
Instrucció de control intern de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S'ACORDA:
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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 - Medi Ambient
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1. Conveni amb la Fundació Pere Mata
Acord Junta Govern: 22/12/2017
Objecte de la subvenció: Recuperació per a ús públic del segon camí de Salva-aigües i la
Casa del Prat a Campredó
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Pressupost elegible: 30.000,00 euros
Import lliurat amb bestreta: 15.000,00 euros (50%)
Despesa justificada: 31.195,00 euros
Import a lliurar: 15.000,00 euros (50% restant)
Aplicació pressupostària: 2018 1200 41 48907 02
2. Conveni amb l'Assocació de Familiars de Persones amb Discapacitat del Baix Camp
Acord Junta Govern: 22/12/2017
Objecte de la subvenció: Arranjament i restauració de les lleres del riu Glorieta i el Torrent
de les Bruixes en el seu pas pel municipi del Rourell
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Pressupost elegible: 30.000,00 euros
Import lliurat amb bestreta: 15.000,00 euros (50%)
Despesa justificada: 34.925,21 euros
Import a lliurar: 15.000,00 euros (50% restant)
Aplicació pressupostària: 2018 1200 41 48904 02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la Corporació, segons la
relació comptable a l'aprovació que s'annexa i es detalla tot seguit, per un import total de
30.000,00 euros:
SAM – MSET ................. 30.000,00 euros
Núm. 2117....................... 30.000,00 euros
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiari de les subvencions
concedides que consten en la relació comptable núm. 2117 per import de 30.000,00 euros,
que justifiquen les bestretes del 50% concedides i lliurades en el seu dia.
Quart.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona en favor dels
beneficiaris i subvencions que consten a la relació comptable relacionada anteriorment,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària detallada en cada cas.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Comunicar a Tresoreria i als òrgans gestors de les subvencions.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE
CAIXA FIXA
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De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist el/s compte/s justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentat/s segons la/les relació/ns
comptable/s que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
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Base 28 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
582,24 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................ 582,24 €
Núm. 2098 (Museu d'Art Modern)................................... 582,24 €

2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideracio)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 14 de setembre de 2018 convenientment anonimitzada, en compliment
de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretaria general
Pilar Sanchez Peña
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