Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 21 de setembre de 2018.
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 21 de setembre de 2018
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:45
Lloc: Sala Julio Antonio
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Assistents:
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)
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)
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domenech (CiU)

Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència
del Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 14 DE SETEMBRE DE 2018.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 14 de setembre de 2018.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DIVERSES PETICIONS DE SUBVENCIÓ PER AL
FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS I/O D'INTERÈS PER A
LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA EDITADES DURANT L'ANY 2018
De conformitat amb la proposta de Cultura - SAC, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Fets
1.- Diverses entitats, particulars i ajuntaments han presentat sol·licitud demanant el suport
per a publicacions locals i comarcals d'acord amb la convocatòria i les Bases publicades en
el BOP núm. 25 de data 5 de febrer de 2018.
2.- S’han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració continguts en el punt
7è de les Bases específiques.

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

3.- La cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i la Comissió d’Avaluació de les
Subvencions del Servei de Cultura, han emès els corresponents informes d’avaluació, els
quals consten a l’expedient.
4.- El crèdit assignat en cada resolució és de 13.333,33 euros i hi ha un total de 6
resolucions. El crèdit no esgotat en un procediment s'acumularà en el següent. Aquesta
resolució, que és la quarta, compta amb un sobrant d’11.381,02 euros de l’anterior que,
sumats als 13.333,33 euros fan un total de 24.714,35 euros.
5.- Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant la presentació
de la declaració responsable corresponent, també s’ha comprovat que no són deutors per
cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
Subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a les entitats, particulars i ajuntaments que es relacionen una subvenció
per l'import que es fa constar en cada cas.
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Suport a la publ.: Les lliçons de Maria Canaleta
Pressupost Elegible: 952,27 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 190,45 euros
Justificació: Lliurament d’11 exemplars de la publicació
Beneficiari: XXX
Municipi: Barcelona
Concepte: Suport a la publ.: Llegendari de Santes Creus
Pressupost Elegible: 2.469,22 euros
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% concedit: 10,00%
Import concedit: 246,92 euros
Justificació: Lliurament de 6 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Suport a la publ.: Aritmètica del crim
Pressupost Elegible: 2.700,00 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 540,00 euros
Justificació: Lliurament de 19 exemplars de la publicació
Beneficiari: Associacio de Timbals i Bestiari de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Suport a la publ.: El lluert no sap nedar
Pressupost Elegible: 377,52 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 56,63 euros
Justificació: Lliurament de 2 exemplars de la publicació
Beneficiari: Centre d'Estudis de la Ribera d’Ebre
Municipi: Flix
Concepte: Suport a la publ.: Pobles i gent de l'Ebre
Pressupost Elegible: 9.821,24 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 1.473,19 euros
Justificació: Lliurament de 29 exemplars de la publicació
Beneficiari: Centre de Documentació Ecomuseu dels Ports
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Suport a la publ.: Sovatge 1
Pressupost Elegible: 1.180,47 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 177,07 euros
Justificació: Lliurament de 5 exemplars de la publicació
Beneficiari: la Banya Cultura Siglo Xxi, S.l.
Municipi: La Canonja
Concepte: Suport a la publ.. Ariel Santamaria. Memòries
Pressupost Elegible: 4.888,00 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 488,80 euros
Justificació: Lliurament de 2 exemplars de la publicació
Beneficiari: Institut Ramon Muntaner Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla
Catalana
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Suport a la publ.: Focs de la Mediterrània
Pressupost Elegible: 3.585,00 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 537,75 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

Justificació: Lliurament de 12 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Suport a la publ.: Cuina casolana de Perafort
Pressupost Elegible: 4.140,24 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 828,05 euros
Justificació: Lliurament de 20 exemplars de la publicació
Beneficiari: Silva Editorial
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: Desaprende a comer
Pressupost Elegible: 18.839,60 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 1.883,96 euros
Justificació: Lliurament de 30 exemplars de la publicació

Beneficiari: Arola Editors, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: Josep M. Miró. Teatre
Pressupost Elegible: 17.259,10 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 1.725,91 euros
Justificació: Lliurament de 25 exemplars de la publicació
Beneficiari: Silva Editorial
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: Els jocs viscuts
Pressupost Elegible: 15.749,76 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 1.574,98 euros
Justificació: Lliurament de 25 exemplars de la publicació
Beneficiari: Arola Editors, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: Temps salvatge
Pressupost Elegible: 5.322,80 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 532,28 euros
Justificació: Lliurament de22 exemplars de la publicació
Beneficiari: Silva Editorial
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: La repoblació del Camp de Tgna.
Pressupost Elegible: 6.119,36 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 611,94 euros
Justificació: Lliurament de 20 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Arola Editors, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: El bosc sagrat - Santa barra
Pressupost Elegible: 3.920,79 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 392,08 euros
Justificació: Lliurament de 16 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Arola Editors, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: Sota els peus del franquisme
Pressupost Elegible: 10.234,62 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 1.023,46 euros
Justificació: Lliurament de 21 exemplars de la publicació
Beneficiari: Silva Editorial
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport a la publ.: Pit i amunt
Pressupost Elegible: 4.407,52 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 440,75 euros
Justificació: Lliurament d’1 exemplar de la publicació
Beneficiari: Bisbat de Tortosa – Congregació Mariana Parròquia de Roquetes
Municipi: Tortosa - Roquetes
Concepte: Suport a la publ.: L'altar de la Immaculada
Pressupost Elegible: 2.559,14 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 383,87 euros
Justificació: Lliurament de 2 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Temps obert
Pressupost Elegible: 2.594,56 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 259,46 euros
Justificació: Lliurament de 9 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: El llegat del Dr. Elies Can
Pressupost Elegible: 2.616,36 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 261,64 euros
Justificació: Lliurament de 8 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Darrere els seus talons
Pressupost Elegible: 3.135,83 euros
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% concedit: 10,00%
Import concedit: 313,58 euros
Justificació: Lliurament de 9 exemplars de la publicació
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Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Els balls tradicionals de festa
Pressupost Elegible: 1.748,50 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 174,85 euros
Justificació: Lliurament de 14 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: 100 qüestions sobre l'univers
Pressupost Elegible: 3.410,35 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 341,04 euros
Justificació: Lliurament d’11 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Sant Jordi: la rosa i el llibre
Pressupost Elegible: 2.473,50 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 247,35 euros
Justificació: Lliurament de 20 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Tarragonès. 17 excursions a peu
Pressupost Elegible: 3.285,91 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 328,59 euros
Justificació: Lliurament de 13 exemplars de la publicació
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Lo cançoner. Quico el Célio
Pressupost Elegible: 4.280,90 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 428,09 euros
Justificació: Lliurament de 12 exemplars de la publicació
Beneficiari: Institut d'Estudis Vallencs
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: La Biblioteca Popular de Valls
Pressupost Elegible: 6.202,87 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 930,43 euros
Justificació: Lliurament de 31 exemplars de la publicació
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Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: El somni del drac
Pressupost Elegible: 1.827,99 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 182,80 euros
Justificació: Lliurament de 12 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Eumo Editorial,s A
Municipi: Vic
Concepte: Suport a la publ.: Dins el tinter. Correspondència
Pressupost Elegible: 3.304,94 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 330,49 euros
Justificació: Lliurament de 8 exemplars de la publicació
Total: 16.906,41 euros
Segon.- Els imports indicats més amunt seran abonats amb càrrec a la partida 2018-2010334-48906-01, una vegada justificada la subvenció, mitjançant el lliurament dels exemplars
de cada llibre que es fa constar, amb la corresponent nota de lliurament, a la Unitat de
Publicacions de la Diputació, situat al carrer Santa Anna, núm. 8 de Tarragona (edifici del
Museu d'Art Modern d’aquesta Diputació).
Tercer.- L’import de 7.807,94 €, no esgotat en aquesta resolució, s’acumularà a la següent.
Quart.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases específiques reguladores
de la concessió de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la
seva concessió.
Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Setè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 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.
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL PATRONAT
MUNICIPAL AUDITORI PAU CASALS PER PROGRAMACIÓ ESTABLE DE MÚSICA 2018
I 38È FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA PAU CASALS
De conformitat amb la proposta de Cultura - SAC, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. El Patronat Municipal Auditori Pau Casals té entre els seus objectius la de contribuir a la
difusió i promoció del municipi i de la figura de Pau Casals a través d’activitats musicals
com les que es duen a terme a l’Auditori, per la qual cosa compta amb el suport d'entitats i
administracions de la demarcació.
2. El Patronat Municipal Auditori Pau Casals anualment té una programació musical estable
i celebra també cada any el Festival Internacional de Música Pau Casals, amb aquest motiu
demana una subvenció a la Diputació per a dur a terme aquestes activitats i tramet un
pressupost de despeses de 209.000 euros.
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3. El Patronat Municipal Auditori Pau Casals ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha
comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment en la programació de música que
anualment es du a terme a l’Auditori Pau Casals del Vendrell, inclòs el Festival
Internacional de Música Pau Casals, actuació d’especial rellevància ja que compta amb la
presència de formacions musicals de reconegut prestigi, i representa també una promoció i
difusió a nivell internacional del municipi del Vendrell.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-46207 Patronat Municipal Auditori Pau Casals per
activitats, amb un import de 40.000 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 al Patronat Municipal Auditori Pau Casals, una subvenció per la
programació estable de música i pel 38è Festival Internacional de Música Pau Casals en
els termes següents:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

Beneficiari: Patronat Municipal Auditori Pau Casals
Municipi: El Vendrell
Concepte: Programació estable de música i 38è Festival Internacional de Música Pau
Casals
Pressupost Elegible: 209.000, 00 euros
% concedit: 19,14%
Import concedit: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46207
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:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vist-i-plau 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.
- 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
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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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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
4. APROVAR LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ, AMB
REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL PER
LES ACTUACIONS DE MILLORA DEL CAMÍ D'ACCÉS A L'ÀREA RECREATIVA
FORESTAL DEL MONTMELL, ZONA COMUNITÀRIA DELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA DEL BAIX PENEDÈS.
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
1. Per acord de Junta de Govern de 23 de desembre de 2016 la Diputació de
Tarragona, va concedir una subvenció i va aprovar el conveni que regula la
concessió d’una subvenció a l’Ajuntament del Montmell per tal de realitzar les
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1.

actuacions de millora i manteniment
d’un tram del camí del Montmell, que dona
accés a l’àrea recreativa forestal del Montmell i a l’Església de Sant Miquel, en el
següent sentit:
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Beneficiari:
Ajuntament del Montmell
Municipi:
El Montmell
Concepte subvenció:
2016 - Conveni Ajuntament del Montmell - Camí
Data Acord concessió:
23-12-2016
Aplicació Pressupostària: 2018-1200-337-76257-02
Pressupost Elegible:
48.740,69 euros
Import concedit:
48.740,69 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00
2. En data 22 de novembre de 2017 (RE 1-2017-037625-1 data 23/11/2017) l’
Ajuntament del Montmell va aportar la documentació justificativa de l’execució de les
accions subvencionades. En data 28 de maig del 2018 (RE 1-2018-019689-1 data 31
/05/2018) i en data 19 de juny del 2018 (RE 1-2018-022011-1 data 20/06/2018) van
aportar nova documentació justificativa complementària.
3. L’import total justificat per l’Ajuntament del Montmell, per la realització de les
activitats subvencionades ascendeix a 48.976,44€ per tant superior al previst, i
queda desglossat en els següents conceptes:

CONCEPTE
Millora i pavimentació del camí del Montmell
Redacció del projecte de “Millora de la pavimentació del camí del
Montmell”
21% IVA
TOTAL

IMPORT (Euros)
40.249,11 €
227,29 €
8.499,74 €
48.976,44 €

Pel que fa a la redacció del projecte: “Millora de la pavimentació del camí del Montmell” ha
estat encarregat al Servei d’Assistència municipal, Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona. Tot i que és una despesa per
part de l’Ajuntament, el preu d’aquest servei és un preu públic i reduït un 70% del seu preu
total, tal i com s’indica a la factura presentada per la Diputació de Tarragona referència:
P4ENG/17/000070. Per tant, es considera que aquest concepte, redacció del projecte, ja
està sotmès a preu públic, i subvencionat per Diputació i no s’ha d’incloure a l’import a
justificar del conveni de referència pel seu caràcter de preu públic.
En conclusió, tot i que l’import total que han justificat és superior (48.976,44 €) al previst en
la concessió, la despesa elegible justificada de les activitats subvencionades és inferior a
les actuacions previstes, per la realització de l’activitat subvencionada, la qual queda
desglossat de la següent manera i es lliurarà en reducció:
CONCEPTE
Millora i pavimentació del camí del Montmell
21% IVA
TOTAL
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IMPORT (Euros)
40.249,11 €
8.452,31 €
48.701,42 €
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Despesa justificada:
48.701,42 euros
Import a pagar amb reducció:
48.701,42 euros
Import no justificat a donar de baixa: 39,27 euros
Número d'operació anterior:
2016057036
4. S’ha revisat, doncs, la documentació justificativa presentada pel beneficiari, s’ha
presentat dins del termini. Els justificants han estat revisats i es consideren correctes
i s’adeqüen a la normativa reguladora de la subvenció.
5. S’ha emès informe tècnic al respecte, i s’ha incorporat a l’expedient electrònic.
6. Han aportat certificat de conforme l’Ajuntament del Montmell es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. I s’ha comprovat que no son
deutors de Diputació de Tarragona, en data 13 de setembre de 2018.
7. 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.
8. 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. 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.
3. Bases generals d’execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament del Montmell per les
actuacions de millora del camí d’accés a l’àrea recreativa forestal del Montmell, Zona
Comunitària dels ajuntaments de la comarca del Baix Penedès, en els termes indicats a la
part expositiva i 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:
Ajuntament del Montmell
Municipi:
El Montmell
Concepte subvenció:
2016 - Conveni Ajuntament del Montmell - Camí
Data Acord concessió:
23-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-337-76257-02
Pressupost Elegible:
48.740,69 euros
Import concedit:
48.740,69 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
100,00%
Despesa justificada:
48.701,42 euros
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Import a pagar amb reducció:
48.701,42 euros
Import no justificat a donar de baixa: 39,27 euros
Número d'operació anterior:
2016057036
Tercer.- Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i l’
import reconegut.
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”.
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Cinquè.- 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.
5. APROVAR LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ
TOTAL DE LA SUBVENCIÓ, A L'ADF DE CAPÇANES, PER AL FINANÇAMENT
D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA
2017.
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
1. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 28 d’abril de 2017, es van
aprovar definitivament les Bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis
forestals i es van publicar al BOP núm. 86 de 5 de maig de 2017.

2. En data 19 de maig de 2017 es va aprovar la convocatòria de concessió de
subvencions, per al finançament d’actuacions prevenció local d’incendis forestals, i
es va publicar al BOP núm 102 de 29 de maig de 2017.

3. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la concessió de
subvencions al beneficiari que es relaciona i per l’import que també es consigna:

Beneficiari: Adf la Fou de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte subvenció: Incendis forestals - ADF
Data Acord concessió: 15-12-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1200-172-48000-02
Pressupost Elegible: 11.947,13 euros
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Pressupost Mínim a Executar: 11.947,13 euros
Import concedit: 11.349,77 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 11.947,13 euros
Import a pagar: 11.349,77 euros
Número d'operació anterior: 2017057221
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4. El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa. S’ha
revisat que la documentació justificativa, ha estat presentada pel beneficiari dins el
termini, o en el seu cas, el de la pròrroga i que els justificants han estat revisats i es
consideren correctes i s’adeqüen a la normativa reguladora de la subvenció. S’
accepta l’expedient de justificació presentat tot i que hi ha una errada que no afecta
el lliurament. On hauria de constar la quantia d’11.349,77€ com a import concedit,
van anotar 11.947,13 erroniament.

5. S’ha emès informe tècnic al respecte, i s’ha incorporat a l’expedient electrònic.

6. Així mateix en el formulari de documentació justificativa declaren que estan al corrent
de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. I s’ha comprovat que no
son deutors de Diputació de Tarragona, en data 31 d’agost de 2018.

7. 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.
8. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb els imports d’aquestes subvencions.
Fonaments de dret
En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de juny, la
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’adequada
justificació de les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la seva
concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada pel beneficiari 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 al finançament d’actuacions prevenció local d’incendis forestal, en els
termes indicats a la part expositiva.
Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
concedida al beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Adf la Fou de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte subvenció: Incendis forestals - ADF
Data Acord concessió: 15-12-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1200-172-48000-02
Pressupost Elegible: 11.947,13 euros
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Pressupost Mínim a Executar: 11.947,13 euros
Import concedit: 11.349,77 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 11.947,13 euros
Import a pagar: 11.349,77 euros
Número d'operació anterior: 2017057221
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”.
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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.
- 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.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
6. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PEL CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ, AMB REDUCCIÓ,
DE LA RESTA DE L'APORTACIÓ DEL PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA I GESTIÓ DE
SERVEIS 2017, DEL CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS
CONSELLS COMARCALS (2016-2019).
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.
L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona va acordar l’aprovació del
Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019).
2. D’acord la clàusula 11.10 a) del Conveni, l’import restant de l’aportació econòmica del
Programa d’assistència i gestió de serveis, es lliura després de l’aprovació de la
documentació justificativa presentada pels consells comarcals.
3.
La documentació justificativa, presentada dins de termini pel consell comarcal
relacionat a la part resolutiva d’aquest acord, ha estat revisada i s'ha comprovat que l'import
total de les actuacions executades s’adequa a la finalitat del programa i a les clàusules del
Conveni, si bé la despesa justificada és inferior al pressupost inicial.
4.
S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-943-46500-02 hi ha
consignació pressupostària suficient.
5.
El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. El 29 d'agost de 2018, s’ha verificat que el beneficiari no és deutor per cap concepte de
la Diputació de Tarragona.
7.
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.
8.
La Unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
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lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció.
Fonaments de dret
1.
Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), signat el 13 de maig de 2016.
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada pel Consell Comarcal especificat al punt segon,
d'acord amb del Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació i
els consells comarcals (2016-2019).
Segon. Reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les
subvencions concedides a favor del beneficiari que es detalle a continuació:
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: S2. Programa suport persones en atur
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 168.931,09 euros
Import concedit: 41.607,73 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 24,63%
Import parcial pagat: 37.446,96 euros
Despesa justificada: 168.931,09 euros
Últim import a pagar: 4.160,77 euros
Número d'operació anterior: 2017024391
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: S3. Suport escoles municipals de música
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 12.151,65 euros
Import concedit: 12.151,65 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 10.936,49 euros
Despesa justificada: 12.151,65 euros
Últim import a pagar: 1.215,16 euros
Número d'operació anterior: 2017024393
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: A2. Assistència àmbit informàtic i noves tecnologies
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
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Pressupost Elegible: 35.513,90 euros
Import concedit: 22.013,90 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 61,99%
Import parcial pagat: 19.812,51 euros
Despesa justificada: 34.113,86 euros
Últim import a pagar: 2.201,39 euros
Número d'operació anterior: 2017024388
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: A4. Assistència ponència mediambiental
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 33.238,99 euros
Import concedit: 33.238,99 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 29.915,09 euros
Despesa justificada: 33.238,99 euros
Últim import a pagar: 3.323,90 euros
Número d'operació anterior: 2017024389
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: S1. Programa suport educatiu famílies
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 185.850,44 euros
Import concedit: 185.850,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 167.265,39 euros
Despesa justificada: 82.423,44 euros
Últim import a pagar: 18.585,05 euros
Número d'operació anterior: 2017024390
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: A1. Assistència bàsica àmbit social
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 11.327,74 euros
Import concedit: 11.327,74 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 10.194,96 euros
Despesa justificada: 11.327,74 euros
Últim import a pagar: 1.132,78 euros
Número d'operació anterior: 2017024387
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: A3. Assistència urbanística municipis petits
Data Acord concessió: 12-05-2017
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Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 24.784,07 euros
Import concedit: 1.151,47 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 4,65%
Import parcial pagat: 1.036,32 euros
Despesa justificada: 23.096,47 euros
Últim import a pagar: 115,15 euros
Número d'operació anterior: 2017024394
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Subtotal: 30.734,20 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: A5. Assistència programa serveis socials
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 3.990,00 euros
Import concedit: 3.990,00 euros (Hi ha una errada material a la sol. de pagament del
Consell Comarcal, amb una diferència de 0,01 € en l'import de la subvenció concedida ja
que consta l'import de 3.989,99 €)
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Import parcial pagat: 3.591,00 euros
Despesa justificada: 3.989,99 euros
Últim import a pagar amb reducció: 398,99 euros
Import no justificat a donar de baixa: 0,01 euros
Número d'operació anterior: 2017024392
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: S4. Serveis mancomunats tractament mosquit
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-46500-02
Pressupost Elegible: 20.789,00 euros
Import concedit: 20.770,08 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 99,91%
Import parcial pagat: 18.693,05 euros
Despesa justificada: 19.584,10 euros
Últim import a pagar amb reducció: 891,05 euros
Import no justificat a donar de baixa: 1.185,98 euros
Número d'operació anterior: 2017024386
Subtotal: 1.290,04 euros
TOTAL A PAGAR:

32.024,24 euros

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. Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-lo 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.
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7. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DE LA GALERA I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ, AMB
REDUCCIÓ, DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL
PAM 2017, PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acordar la segona concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
3. El beneficiari, més avall detallat, han aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida en cada cas.
4. Les documentacions justificatives, presentades dins de termini, han estat revisades 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 a la sol·licitud de
subvenció, la qual va servir com a base per determinar l'import de concessió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-46217-02 hi ha
crèdit suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de la seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 22 d'agost s’ha verificat que el beneficiari no és deutor per cap concepte de la
Diputació de Tarragona.
9. 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.
10. 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. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regula 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.
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3. Base 14.2 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que regula les
especificitats del Programa d’inversions en quan a la justificació i el pagament de les
actuacions.
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 les justificacions presentades pels ajuntaments especificats al punt
segon, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d’
inversió.
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Segon. Reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les
subvencions concedides a favor dels beneficiaris que es detallen a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte subvenció: Despesa corrent 2017
Data Acord concessió: 15-12-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-942-46217-02
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
Import concedit: 50.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada: 47.037,83 euros
Import a pagar amb reducció: 47.037,83 euros
Import no justificat a donar de baixa: 2.962,17 euros
Número d'operació anterior: 2017056939
Total: 47.037,83 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència 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 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 de Tarragona.
8. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (2018) - 2A
SELECCIÓ.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, de 27 d'octubre de 2017, va aprovar inicialment les
bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018 (PAM) del
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Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives el 4 de gener de 2018.
2. La Junta de Govern, de 12 de gener de 2018 va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions PAM de l’anualitat 2018 amb la següent dotació pressupostària:
1010-942-76218 Programa d'inversions 15.840.000
1010-942-46218 Programa de despeses corrents i sosteniment del lloc de
secretaria - intervenció 6.160.000 €
3. La Junta de Govern, de 25 de maig de 2018, va aprovar la concessió de les subvencions
del PAM 2018 (1a selecció) a 200 actuacions, les quals corresponien a 98 municipis, per un
import total de 11.834.899,97 €
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4. El termini per presentar les sol·licituds per a la 2a selecció va finalitzar el 18 de maig de
2018.
5. A la partida 1010-942-76218 del pressupost de 2018, hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
6. A la partida 1010-942-46218 del pressupost de 2018, hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa de despeses corrents i
sosteniment del lloc de secretaria - intervenció.
7. En total, els ens locals han presentat, dins de termini, 407 sol·licituds al PAM 2018, de
les quals 200 ja van ser resoltes a la 1a selecció. Queden doncs 207 sol·licituds que
corresponen a 92 municipis.
- 124 sol·licituds del Programa de inversió
- 59 sol·licituds del Programa de despeses corrents
- 24 sol·licituds del Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
dels ens locals
8. En data 17 de maig de 2018, l'Ajuntament de la Vilella Baixa va presentar les sol·licituds
del seu Pla per a 3 actuacions (2 del programa d'inversions i 1 del programa de despeses
corrents), declarant a les mateixes que no complia amb els requisits del RD 1732/94, de 29
de juliol, sobre provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter estatal.
Al tractar-se d'un municipi de fins a 1.000 habitants, de conformitat amb la base 6.3 del
PAM 18, l'Ajuntament està obligat a destinar 10.000 euros de la subvenció al Programa de
sosteniment del lloc de Secretaria Intervenció.
Un cop finalitzat el termini de sol·licituds sense rebre esmena per part de l'Ajuntament, la
Unitat gestora d'ofici proposa redistribuir el Pla del municipi, sense superar l'import assignat
a la convocatòria, per tal de garantir el compliment de les bases.
Efectuades les valoracions oportunes, es proposa reduir 10.000 euros de l'import a
concedir del Programa de despeses corrents i destinar-los al Programa de Secretaria
Intervenció, ja que tots dos es nodreixen del crèdit de la mateixa aplicació pressupostària
(1010-942-46218).
En conseqüència, es concediran 4 actuacions (3 sol·licitades per l'Ajuntament i 1 tramitada
d'ofici per la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

Nom de l'actuació

Import sol·licitat

Import a concedir

Arranjament i millora escales d'accés al C. Nou
30.431,68 €
Priorat

30.431,68 €

Mur de contenció de terres al C. Nou Priorat

10.791,36 €

10.791,36 €

Despeses corrents

24.232,96 €

14.232,96 €

Sosteniment lloc secretaria-intervenció

10.000,00 €
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9. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la
Unitat gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada
pels ens locals i han considerat no subvencionables els treballs següents:
Treballs / Imports no
subvencionables

Ens local

Actuació

Ajuntament de Castellvell
del Camp

Renovació de serveis i pavimentació al Xarxa elèctrica
nucli antic, Fase 2.
Xarxa de telecomunicacions

Ajuntament de Constantí

Reurbanització del carrer Pallaresos

Ajuntament de Godall

Pavimentació serveis, senyalització
simulació urbana, 3a fase etapa B

Ajuntament de Mont-roig
del Camp

Reordenació de la plaça de Miramar

Ajuntament de la Morera de
Montsant

Renovació de la pavimentació i serveis al Xarxa de telefonia/BT
nucli. Desglossat 1, 5a fase

Ajuntament de Pradell de la
Teixeta

Obres del carrer de la Font

Ajuntament de Pratdip

Xarxa de telecomunicacions
Renovació de serveis i pavimentació de Xarxa elèctrica
l'Avda. Catalunya
Altres xarxes (obra 01 capítol 04
títol 07)

Ajuntament de Puigpelat

Vorera entre nucli urbà i la urbanització Els
Serveis núvol i paquet lectura mac
Arcs

Ajuntament de Rasquera

Pavimentació i serveis C. Tortosa. Tram: de Capítol canalitzacions BT i
la plaça de l’Ajuntament al C. Mossèn Bladé comunicacions

Ajuntament de Renau

Camí de la Rulla

Xarxa de telefonia
i

Xarxa de telecomunicacions

Xarxa de telecomunicacions

Xarxa elèctrica

Part de vorera davant el PAU2
(465,75 m2) que seran repercutits
a la futura urbanització

Arranjament carrers del Dilluns (32-36 i 28Xarxa de telecomunicacions
Ajuntament de Riudecanyes 71), del Dimarts (59-71 i 91-105) i del
Xaxa de baixa tensió
Divendres (30-25 Dm i 40-27 Dll)
Ajuntament de Rocafort de
Queralt

Instal·lació fotovoltaica per a sistema de Disseny, memòria, esquemes,
bombes d'aigua
plànols executius i CFO

Ajuntament de la Torre de l’
Espanyol

Xarxa elèctrica
Pavimentació i serveis a diversos carrers,
Xarxa de telecomunicacions
fase 2 i C. Portal
Xarxa de gas

Ajuntament de la Torre de
la Fontaubella

Desglossat 1 del projecte de pavimentació i Xarxa de telecomunicacions
serveis del C. La Plana
Xarxa de gas

Ajuntament de Tortosa

Urbanització del C. dels Capellans i un tram Xarxa de gas
del C. Costa del Castell
Xarxa de telecomunicacions

Ajuntament de Vila-rodona

Implantació d’un sistema de telecontrol a
Quota hosting anual núvol
les instal·lacions del servei d’aigua

Ajuntament de Vila-seca

Xarxa de residuals, nova xarxa de pluvials i
Xarxa de telecomunicacions
millora urbana C. Sant Jordi

Ajuntament de Xerta

Ampliació d’un tram del Camí del Portal
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Capítol 5: canalització soterrada
elèctrica i telefónica

Capítol 6: reg

D'altra banda, en les actuacions que no han estat informades pels Serveis tècnics de la
Diputació, al ser d'import igual o inferior al determinat per als contractes menors, els ens
locals han informat de la parcialitat de les actuacions següents:
Ens local

Actuació

Treballs / Imports no
subvencionables

Ajuntament de Pradell de la
Teixeta

Obres del carrer de la Font

Xarxa elèctrica
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Finalment, els següents municipis han certificat que es deduïran tot o part de l'IVA de les
actuacions següents i, per tant, no es pot considerar aquell import com elegible:
Ens local

Actuació

Ajuntament de Bonastre

Construcció d'un nou pou d'abastament d'aigua, portada d'aigua del nou pou fins
al nou dipòsit i interconnexió amb la xarxa en baixa existent.

Ajuntament del Milà

Nova estació depuradora d’aigües residuals

Ajuntament de Mont-roig del
Reordenació de la plaça de Miramar
Camp
Ajuntament de la Morera de
Renovació de la pavimentació i serveis al nucli. Desglossat 1, 5a fase
Montsant
Ajuntament de Sarral

Projecte de subministrament d’aigua potable

Ajuntament de Vila-rodona

Implantació d’un sistema de telecontrol a les instal·lacions del servei d’aigua

En cap cas es redueixen les subvencions sol·licitades.
10. A l'Ajuntament d'Alforja se li desestima una de les sol·licituds presentades dins del
Programa d'Inversió pel motiu següent:
Nom de l'actuació: Connexió dipòsit Alforja amb Urbanització Hort d'en Serra
Motiu: Tot i haver respost al requeriment efectuat en data 12 de juliol de 2018, els Serveis
tècnics de la Diputació de Tarragona no han pogut informar l'expedient ja que el document
tècnic presentat no dóna compliment a l'establert a la base 9.1.1 C) del PAM 18, al no
reunir els requisits tècnics mínims disponibles a la Seu electrònica.
Exp. 8004330008-2018-0006548
D'altra banda, es considera que l'Ajuntament de Montblanc desisteix de la seva sol·licitud
de l'actuació «Enderroc C. Muralla Santa Anna, 28» com a conseqüència de no haver
respost al requeriment efectuat, en data 22 de juny de 2018, al no poder evidenciar que es
dóna ple compliment a l'establert a la base 5.1.1 del PAM 18 respecte la titularitat dels béns.
Exp. 8004330008-2018-0006415
De conformitat amb la base dotzena del PAM 18, aquests dos municipis disposaran d'un
termini addicional, per a formalitzar una nova i única petició. Aquest termini, fixat a la
convocatòria, s'iniciarà al dia següent a la notificació de la resolució de la 2a selecció i
finalitzarà el 19 d'octubre de 2018.
11. Els Ajuntaments d'Alforja, Creixell, La Bisbal de Falset, Maspujols, Pradell de la Teixeta
i Rocafort de Queralt han presentat sol·licituds per import inferior a l'assignat a la
convocatòria. No obstant això, compleixen amb els requisits establerts a les bases i es pot
proposar la concessió de la totalitat del Pla presentat, a excepció de l'Ajuntament d'Alforja
al qual se li denega, com ja s’ha indicat al punt 10 d’aquest acord, una de les actuacions
proposades.
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12. Les sol·licituds han estat revisades, s’ha comprovat que la documentació presentada és
la que regulen les bases i que han estat presentades dins del termini de presentació de
sol·licituds.
13. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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14. Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, en data 22 d'agost de 2018, que
tots els ens locals sol·licitants no són deutors de la Diputació.
15. El 29 d'agost de 2018, l’òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació
de Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d’acord amb la
base tretzena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 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 regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
3. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
4. Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018 (PAM).
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum humà i apartat 10.7.2 del programa de vigilància i control sanitaris de
les aigües de consum humà de Catalunya, on especifica la necessitat d'informes sanitaris
de noves instal·lacions o modificació de les existents.
En conseqüència, S'ACORDA:
Per tant, PROPOSO:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a la partida 2018-1010-942-76218 del pressupost:
Beneficiari:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi:
Aiguamúrcia
Concepte:
Obres de millora i adeqüació al nou consultori mèdic
de les Pobles
Pressupost Elegible:
35.771,46 euros
% concedit:
90,00%
Import concedit:
32.194,30 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Gran, de Santes Creus
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Instal·lació de baranes de protecció al carrer Pere el
8.407,08 euros
90,00%
7.566,37 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament d'Alforja
Alforja
Asfaltar la zona esportiva El Parc
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

34.405,00 euros
87,85%
30.225,39 euros

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

Ajuntament d'Alió
Alió
Ampliació i millora de la pista poliesportiva
112.082,86 euros
39,49%
44.261,00 euros

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

Ajuntament d'Altafulla
Altafulla
Remodelació de l'edifici del casal municipal "La Violeta"
897.652,54 euros
18,12%
162.646,00 euros

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

Ajuntament d'Amposta
Amposta
Reforma coberta i paviment del pavelló poliesportiu
297.081,31 euros
58,01%
172.348,00 euros

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

Ajuntament d' Arbolí
Arbolí
Reforma del centre social
121.485,02 euros
53,75%
65.302,00 euros

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Substitució de les llumeneres de la Urb. Priorat de
121.035,99 euros
57,75%
69.903,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Calvari, 25-32
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Batea
Batea
Construcció de nova llar d'infants municipal al c.
400.000,00 euros
17,50%
70.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
Pavimentació del tram del passeig de la piscina
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

113.168,93 euros
49,21%
55.689,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
d'enllumenat públic
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bellvei
Bellvei
Adequació de les instal·lacions elèctriques
191.910,80 euros
48,11%
92.334,89 euros

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

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
Adquisició d'un immoble per a magatzem municipal
64.000,00 euros
29,53%
18.900,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Bonastre
Municipi:
Bonastre
Concepte:
Construcció d'un nou pou d'abastament d'aigua i
portada d'aigua del nou pou fins al nou dipòsit i interconnexió amb la xarxa
Pressupost Elegible:
205.742,73 euros
% concedit:
20,10%
Import concedit:
41.355,01 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Bonastre
Bonastre
Equipaments parcs públics i mobiliari urbà
25.288,01 euros
90,00%
22.759,21 euros

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

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Prolongació c. Montsià i connexió amb c. Ponent
19.255,38 euros
95,00%
18.292,61 euros

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

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Tancament perimetral del recinte de la piscina
17.413,61 euros
90,00%
15.672,24 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Camarles
Camarles
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Remodelació plaça Lligallos
21.539,21 euros
95,00%
20.462,24 euros

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

Ajuntament de Camarles
Camarles
Arranjament del jardí del casal d'avis
15.000,00 euros
95,00%
14.250,00 euros

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

Ajuntament de Camarles
Camarles
Adquisició màquina biotrituradora
10.115,01 euros
95,00%
9.609,25 euros

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

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
Reparació i millora oficines atenció al públic
17.850,07 euros
95,00%
16.957,56 euros

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

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
Reparació i millora de pavimentació del nucli antic
36.923,42 euros
95,00%
35.077,24 euros

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

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
Pavimentació i serveis en un tram del c. Llaberia
83.097,52 euros
65,26%
54.232,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Fase 2
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Castellvell del Camp
Castellvell del Camp
Renovació de serveis i pavimentació al nucli antic,
468.681,07 euros
29,37%
137.675,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Conesa
Conesa
Millora de la piscina municipal
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

155.450,43 euros
42,00%
65.282,00 euros

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

Ajuntament de Constantí
Constantí
Reurbanització del carrer Pallaresos
137.487,74 euros
30,18%
41.500,00 euros

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

Ajuntament de Creixell
Creixell
Remodelació de la plaça Major (Fase 2)
12.956,62 euros
95,00%
12.308,78 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
(Fase 2
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Creixell
Creixell
Acondicionament i millora de diverses zones verdes

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Josep Llop i carrer Major
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

145.575,73 euros
95,00%
138.296,94 euros
Ajuntament del Masroig
El Masroig
Obra renovació de la pavimentació i serveis carrer
42.541,84 euros
95,00%
40.414,74 euros

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

Ajuntament del Masroig
El Masroig
Baranes carrer del Vent i rampa d'accés Casal Flor de
11.966,00 euros
70,86%
8.478,98 euros

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

Ajuntament del Milà
El Milà
Nova estació depuradora d'aigües residuals
217.038,47 euros
30,14%
65.422,00 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
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Concepte:
Arranjament zona verda i construcció pista
poliesportiva a la Urb. Mirador del Penedés
Pressupost Elegible:
47.857,40 euros
% concedit:
86,56%
Import concedit:
41.424,00 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Joncosa, fase 2
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
Substitució de llumeneres de l'enllumenat públic de la
43.117,13 euros
95,00%
40.961,00 euros

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

Ajuntament del Morell
El Morell
Urbanització entorn Era del Castell i Rambla - 3a fase
698.462,81 euros
21,61%
150.942,00 euros

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

Ajuntament del Rourell
El Rourell
Urbanització de la Plaça del Castell, fase 1
31.033,81 euros
95,00%
29.482,12 euros

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

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
Reforma de façana d'edifici municipal
30.273,20 euros
90,84%
27.500,00 euros

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

Emd dels Muntells
Els Muntells
Pavimentació Passeig del Riet Oest
13.565,71 euros
95,00%
12.887,42 euros

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

Emd dels Muntells
Els Muntells
Senyalització del camí de les Salines
6.583,32 euros
95,00%
6.254,15 euros

Beneficiari:
Municipi:

Emd dels Muntells
Els Muntells
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Senyalització urbana
7.096,92 euros
95,00%
6.742,07 euros

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

Ajuntament dels Pallaresos
Els Pallaresos
Poliesportiu dels Pallaresos 2a fase
506.625,80 euros
30,26%
153.311,00 euros

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

Ajuntament de Forés
Forès
Nova zona poliesportiva
129.177,74 euros
45,50%
58.782,00 euros

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

Ajuntament de Freginals
Freginals
Nou vial de circumval·lació
159.954,90 euros
46,41%
74.241,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
urbana, 3a fase, etapa B
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Godall
Godall
Pavimentació i serveis, senyalització i simulació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
carrer Josep Guardiola
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
de les Tres Cales
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

132.986,66 euros
78,06%
103.810,00 euros
Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
Renovació de serveis i pavimentació d'un tram del
63.210,91 euros
90,00%
56.889,81 euros
Ajuntament de l'Ametlla de Mar
L'Ametlla de Mar
Reparació del ferm de varis trams de carrers a la urb.
176.533,59 euros
94,78%
167.325,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
plaça-mirador municipal
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Bisbal de Falset
La Bisbal de Falset
Adequació de l'espai que ocupava l'antic hotel com a
37.092,07 euros
95,00%
35.237,45 euros
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Beneficiari:
Ajuntament de la Bisbal de Falset
Municipi:
La Bisbal de Falset
Concepte:
Pavimentació i renovació dels serveis de
clavegueram, abastament d'aigua i enllumenat del carrer Margalef
Pressupost Elegible:
31.482,63 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
29.908,49 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Rambla del 15 d'abril
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Canonja
La Canonja
Construcció d'un equipament d'usos polivalents a la
1.413.751,50 euros
11,63%
164.483,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
fora del nucli urbà
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
2a fase d'adequació zona d'aparcament dissuassiu
71.546,45 euros
77,23%
55.257,00 euros

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

Ajuntament de la Masó
La Masó
Adequació antiga seu Cooperativa Agrícola
24.761,47 euros
95,00%
23.523,39 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Desglossat 1, 5a fase
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Morera de Montsant
La Morera de Montsant
Renovació de la pavimentació i serveis al nucli urbà.
185.737,40 euros
26,92%
50.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi:
La Nou de Gaià
Concepte:
Millora de l'enllumenat públic dels carrers camí de
Rubials, Sitgeta, Glorieta, Sant Cosme i Sant Damià, Santa Magdalena i Ernest Lluch
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

27.268,02 euros
95,00%
25.904,61 euros

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

Ajuntament de la Nou de Gaià
La Nou de Gaià
Amortització préstecs concertats
37.713,39 euros
100,00%
37.713,39 euros

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

Ajuntament de la Pobla de Montornès
La Pobla de Montornès
Enllumenat carril bici
33.783,94 euros
95,00%
32.094,74 euros

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

Ajuntament de la Pobla de Montornès
La Pobla de Montornès
Accessibilitat del casc antic
27.595,70 euros
90,00%
24.836,13 euros

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

Ajuntament de la Riba
La Riba
Camp de futbol: lavabos públics
30.540,51 euros
18,45%
5.634,73 euros

Beneficiari:
Ajuntament de la Riba
Municipi:
La Riba
Concepte:
2a fase (separata) ampliació de l'escenari, vestidors i
col·locació d'un ascensor pel local social
Pressupost Elegible:
37.783,51 euros
% concedit:
90,00%
Import concedit:
34.005,15 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Riba
La Riba
Enllumenat públic de c. Josep Serra - Ctra. de Farena
76.029,60 euros
84,29%
64.086,12 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
serveis del carrer la Plana

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
Desglossat núm. 1 del projecte de pavimentació i
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

146.707,41 euros
27,48%
40.322,00 euros

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

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
La Torre de l'Espanyol
Pavimentació i serveis fase 2 i carrer del Portal
367.148,97 euros
28,28%
103.819,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
final del carrer del Rei
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Pavimentació i millora de l'accés i la seguretat al tram
19.962,06 euros
95,00%
18.963,95 euros

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

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Mur de contenció de terres al c. Nou Priorat
11.359,33 euros
95,00%
10.791,36 euros

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

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Arranjament i millora de les escales d'accés al c. Nou
32.033,35 euros
95,00%
30.431,68 euros

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

Ajuntament de les Piles
Les Piles
Urbanització i serveis carrer Torrent i plaça de Dalt
69.042,16 euros
94,85%
65.487,00 euros

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

Ajuntament de Margalef
Margalef
Arranjament de l'edifici municipal, 2a fase
33.229,10 euros
95,00%
31.567,64 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Marçà
Marçà
Substitució de lluminaries al carrer de Reus
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

29.548,63 euros
95,00%
28.071,19 euros

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

Ajuntament de Marçà
Marçà
Instal·lació receptora de GLP amb generadors de calor
35.030,71 euros
90,00%
31.527,63 euros

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

Ajuntament de Mas de Barberans
Mas de Barberans
Pavimentació carrer Montsià
81.846,09 euros
75,45%
61.751,00 euros

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

Ajuntament de Maspujols
Maspujols
Nova depuradora per les instal·lacions de la piscina
30.709,78 euros
95,00%
29.174,29 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Maspujols
Municipi:
Maspujols
Concepte:
Substitució de lluminària a l'avinguda del poliesportiu i
enllumenat fins l'accés a les piscines dins la zona poliespotiva
Pressupost Elegible:
24.349,27 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
23.131,80 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Miravet
Miravet
Pavimentació dels carrers Verge de Gràcia i Creu
48.581,85 euros
78,32%
38.050,00 euros

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

Ajuntament de Mont-roig del Camp
Mont-roig del Camp
Reordenació de la plaça de Miramar
631.944,66 euros
23,54%
148.762,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Modificat 1_Arranjament zona fluvial del Pont Vell
219.964,11 euros
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% concedit:
Import concedit:

33,63%
73.969,19 euros

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

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Climatització ajuntament
48.207,55 euros
90,00%
43.386,79 euros

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

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Urbanització de l'exterior del pavelló municipal
47.818,99 euros
90,00%
43.037,09 euros

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

Ajuntament de Móra d'Ebre
Móra d'Ebre
Reordenació d'aparcaments a la plaça de la
69.833,78 euros
58,66%
40.967,00 euros

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

Ajuntament de Móra la Nova
Móra la Nova
Pavimentació exterior del pavelló firal
21.045,35 euros
70,00%
14.731,75 euros

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

Ajuntament de Móra la Nova
Móra la Nova
Instal·lació d'un ascensor a l'interior del pavelló esportiu
29.751,61 euros
80,00%
23.801,29 euros

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

Ajuntament de Móra la Nova
Móra la Nova
Condicionament acústic del pavelló firal i multiusos
28.571,49 euros
80,00%
22.857,19 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Raseta
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Nulles
Nulles
Xarxa clavegueram pluvials tram inicial carrer de la
41.954,92 euros
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% concedit:
Import concedit:

95,00%
39.857,17 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Passanant a Belltall, pk3 a pk6
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Passanant i Belltall
Passanant i Belltall
Adequació i millora de la pavimentació del camí de
124.912,14 euros
52,34%
65.383,00 euros

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

Ajuntament de Paüls
Paüls
Pavimentació i serveis al carrer Soto
104.564,26 euros
77,41%
80.945,00 euros

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

Ajuntament de Pira
Pira
Pavimentació del carrer Anton Serra
79.653,19 euros
80,95%
64.476,00 euros

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

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Renovació del paviment de l'entorn de la piscina
37.586,62 euros
95,00%
35.707,28 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
adjacents al nucli de Seguer
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Pontils
Pontils
Pavimentació i serveis a la plaça Vidal i carrers
83.250,98 euros
78,43%
65.291,00 euros

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

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Amortització parcial del préstec
41.202,99 euros
16,04%
6.607,76 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Tancament escoles municipals
25.976,81 euros
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% concedit:
Import concedit:

90,00%
23.379,12 euros

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

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Remodelació del carrer de la Font
26.037,28 euros
95,00%
24.735,42 euros

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Renovació de serveis i pavimentació de l'avinguda de
357.161,88 euros
23,48%
83.848,93 euros

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

Ajuntament de Puigpelat
Puigpelat
Vorera entre el nucli urbà i la urbanització Els Arcs
269.648,45 euros
21,79%
58.761,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Mossen Bladé
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Pavimentació i serveis c. Tortosa. Tram Plaça Aj- c.
117.700,58 euros
14,78%
17.396,14 euros

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

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Optimització servei d'ompliment sitja biomassa
11.848,13 euros
73,12%
8.662,86 euros

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

Ajuntament de Renau
Renau
Camí de la Rulla
74.162,36 euros
74,64%
55.354,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Adquisició del terreny polígon 2 parcel·la 28
6.500,00 euros
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% concedit:
Import concedit:

89,23%
5.800,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
número 6-B
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Adquisició de la finca urbana sita al carrer Portal
1.500,00 euros
80,00%
1.200,00 euros

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

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Construcció parc infantil a la plaça dels Jubilats
32.994,37 euros
89,23%
29.440,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Riudecanyes
Municipi:
Riudecanyes
Concepte:
Arranjament carrers del Dilluns (32-36 i 28-71 Dm), del
Dimarts (59-71 i 91-105) i del Divendres (30-25 Dm i 40-27 Dll)
Pressupost Elegible:
146.065,53 euros
% concedit:
71,03%
Import concedit:
103.749,00 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
d'aigua
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Instal·lació fotovoltaica per a sistema de bombes
30.572,81 euros
53,65%
16.402,40 euros

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

Ajuntament de Rodonyà
Rodonyà
Construcció de vestidors municipals
263.395,04 euros
7,21%
19.000,00 euros

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

Ajuntament de Salomó
Salomó
Adquisició a títol de compravenda de l'edifici de Cal
235.932,00 euros
33,91%
80.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Salou
Salou
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Obres de millora dels camps de fulbol municipal
812.773,09 euros
22,80%
185.318,00 euros

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

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Sant Jaume d'Enveja
Rehabilitació de l'espai de l'arxiu
52.341,05 euros
95,00%
49.723,99 euros

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

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Asfalt dels carrers de Santa Oliva, fase II
88.825,95 euros
95,00%
84.384,65 euros

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

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Reparació nova piscina, fase I
116.842,32 euros
56,40%
65.901,35 euros

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

Ajuntament de Sarral
Sarral
Subministrament d'aigua potable al municipi
214.789,26 euros
44,23%
95.000,00 euros

Beneficiari:
Emd de la Serra d'Almos
Municipi:
Serra d'Almos
Concepte:
Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament
d'aigua i clavegueram del carrer Dr. Ramon Margalef
Pressupost Elegible:
82.924,35 euros
% concedit:
52,57%
Import concedit:
43.596,00 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
a la plaça Ponent
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tarragona
Tarragona
Pavimentació del carrer Mallorca de la plaça de braus
126.285,95 euros
83,80%
105.824,45 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Tarragona
Tarragona
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Concepte:
Adquisició i instal·lació de material esportiu, sistemes
de control d'accessos, megafonia i videovigilància a diferents instal·lacions esportives
Pressupost Elegible:
374.037,50 euros
% concedit:
84,82%
Import concedit:
317.249,55 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Arranjament i millora del carrer de la Bassa
69.714,05 euros
79,42%
55.365,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Costa el Castell
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tortosa
Tortosa
Urbanització del carrer Capellans i un tram del carrer
659.139,81 euros
14,27%
94.042,50 euros

Beneficiari:
Ajuntament d'Ulldecona
Municipi:
Ulldecona
Concepte:
Millora de la urbanització del carrer Major (accés des
deTortosa) i dels carrers Amposta i Pare Palau
Pressupost Elegible:
89.177,70 euros
% concedit:
46,44%
Import concedit:
41.416,00 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
accessos
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldemolins
Ulldemolins
Remodelació dels vasos de les piscines municipals i
42.185,96 euros
95,00%
40.076,66 euros

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

Ajuntament de Vallclara
Vallclara
Aparcament municipal ubicada a l'estrada del poble
76.538,46 euros
64,67%
49.500,00 euros

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

Ajuntament de Valls
Valls
Rehabilitació de la Llar de jubilats "Ca Xapes"
2.419.518,49 euros
7,42%
179.577,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
instal·lacions del servei d'aigua
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Rehabilitació de la sala polivalent annexa a
44.771,68 euros
95,00%
42.533,10 euros
Ajuntament de Vila-rodona
Vila-rodona
Implantació d'un sistema de telecontrol a les
76.616,92 euros
43,74%
33.516,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Vila-seca
Municipi:
Vila-seca
Concepte:
Renovació de la xarxa de residuals, creació d'una nova
xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi
Pressupost Elegible:
432.261,16 euros
% concedit:
40,54%
Import concedit:
175.247,00 euros
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Coberta de la pista de tenis del poliesportiu municipal
106.448,15 euros
85,00%
90.480,93 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
serveis del carrer Major
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaplana
Vilaplana
2a fase del projecte de renovació de la pavimentació i
218.351,57 euros
47,50%
103.717,00 euros

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

Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Vimbodí
Adequació zona verda i parc infantil
79.999,99 euros
80,68%
64.541,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Ca Don Joan

Ajuntament de Vinebre
Vinebre
Adequació de les sales nobles de la planta primera de
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Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

156.216,84 euros
47,57%
74.318,00 euros

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

Ajuntament de Xerta
Xerta
Millora de l'enllumenat públic a l'Avinguda Terres de
47.894,91 euros
22,97%
11.000,00 euros

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

Ajuntament de Xerta
Xerta
Ampliació d'un tram de camí del Portal
40.837,25 euros
73,46%
30.000,00 euros

Total:

6.935.576,62 euros

Segon. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a la partida 2018-1010-942-46218 del pressupost:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Aiguamúrcia
Aiguamúrcia
Despeses corrents
64.665,33 euros
100,00%
64.665,33 euros

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

Ajuntament d'Alió
Alió
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament d'Alió
Alió
Despeses corrents
20.000,00 euros
100,00%
20.000,00 euros

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès
Despeses corrents
184.400,00 euros
43,38%
80.000,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Batea
Batea
Despeses corrents
163.000,00 euros
40,29%
65.675,00 euros

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

Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Bellmunt del Priorat
Despeses corrents
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Bellvei
Bellvei
Despeses corrents
43.844,11 euros
100,00%
43.844,11 euros

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

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Blancafort
Blancafort
Despeses corrents
45.334,00 euros
100,00%
45.334,00 euros

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

Ajuntament de Bonastre
Bonastre
Despeses corrents
39.713,78 euros
100,00%
39.713,78 euros

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

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cabacés
Cabacés
Despeses corrents
30.117,15 euros
100,00%
30.117,15 euros

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

Ajuntament de Camarles
Camarles
Despeses corrents
106.165,51 euros
100,00%
106.165,51 euros

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

Ajuntament de Capafonts
Capafonts
Despeses corrents
13.238,20 euros
100,00%
13.238,20 euros

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

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
Despeses corrents
20.000,00 euros
100,00%
20.000,00 euros

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

Ajuntament de Constantí
Constantí
Despeses corrents
255.696,20 euros
48,62%
124.325,00 euros

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

Ajuntament del Masroig
El Masroig
Despeses corrents
18.500,00 euros
84,15%
15.568,28 euros

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

Ajuntament del Masroig
El Masroig
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament del Montmell
El Montmell
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Despeses corrents
100.000,00 euros
52,00%
52.000,00 euros

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

Ajuntament del Rourell
El Rourell
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
13.366,50 euros
74,81%
10.000,00 euros

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

Ajuntament del Rourell
El Rourell
Despeses corrents
34.762,88 euros
100,00%
34.762,88 euros

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

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
Despeses corrents
70.000,00 euros
39,94%
27.956,00 euros

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

Emd dels Muntells
Els Muntells
Despeses corrents
77.639,36 euros
100,00%
77.639,36 euros

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

Ajuntament de l'Aleixar
L'Aleixar
Despeses corrents
47.499,19 euros
100,00%
47.499,19 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de la Figuera
La Figuera
Sosteniment lloc secretaria- intervenció
10.890,00 euros
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% concedit:
Import concedit:

91,83%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de la Masó
La Masó
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
6.872,16 euros
100,00%
6.872,16 euros

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

Ajuntament de la Masó
La Masó
Despeses corrents
35.279,45 euros
100,00%
35.279,45 euros

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

Ajuntament de la Morera de Montsant
La Morera de Montsant
Despeses corrents
5.365,00 euros
100,00%
5.365,00 euros

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

Ajuntament de la Morera de Montsant
La Morera de Montsant
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de la Nou de Gaià
La Nou de Gaià
Despeses corrents
40.000,00 euros
100,00%
40.000,00 euros

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

Ajuntament de la Pobla de Montornès
La Pobla de Montornès
Despeses corrents
116.458,67 euros
69,25%
80.642,13 euros

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

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
La Torre de Fontaubella
Despeses corrents
15.000,00 euros
100,00%
15.000,00 euros

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

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Despeses corrents
36.361,05 euros
100,00%
36.361,05 euros

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

Ajuntament de la Vilella Alta
La Vilella Alta
Sosteniment lloc secretaria - intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Sosteniment lloc secretaria - intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de la Vilella Baixa
La Vilella Baixa
Despeses corrents
24.232,96 euros
58,73%
14.232,96 euros

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

Ajuntament de Margalef
Margalef
Despeses corrents
18.900,00 euros
91,68%
17.327,36 euros

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

Ajuntament de Margalef
Margalef
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
20.439,57 euros
48,92%
10.000,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Marçà
Marçà
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Marçà
Marçà
Despeses corrents
34.109,18 euros
100,00%
34.109,18 euros

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

Ajuntament de Mas de Barberans
Mas de Barberans
Despeses corrents
42.000,00 euros
100,00%
42.000,00 euros

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

Ajuntament de Maspujols
Maspujols
Despeses corrents
39.074,95 euros
100,00%
39.074,95 euros

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

Ajuntament de Maspujols
Maspujols
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Miravet
Miravet
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
51.881,68 euros
19,27%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Miravet
Miravet
Despeses corrents
56.000,00 euros
100,00%
56.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Despeses corrents
18.095,02 euros
100,00%
18.095,02 euros

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

Ajuntament de Montbrió del Camp
Montbrió del Camp
Despeses corrents
94.474,91 euros
100,00%
94.474,91 euros

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

Ajuntament de Móra d'Ebre
Móra d'Ebre
Despeses corrents
122.901,00 euros
100,00%
122.901,00 euros

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

Ajuntament de Móra la Nova
Móra la Nova
Despeses corrents
88.542,77 euros
100,00%
88.542,77 euros

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

Ajuntament de Nulles
Nulles
Despeses corrents
34.512,83 euros
100,00%
34.512,83 euros

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

Ajuntament de Paüls
Paüls
Despeses corrents
22.750,00 euros
100,00%
22.750,00 euros

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

Ajuntament de Pira
Pira
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
23.850,00 euros
41,93%
10.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
18.622,52 euros
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% concedit:
Import concedit:

53,70%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Poboleda
Poboleda
Despeses corrents
28.483,72 euros
100,00%
28.483,72 euros

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

Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Sosteniment lloc de secretaria-intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Pratdip
Pratdip
Despeses corrents
20.097,07 euros
100,00%
20.097,07 euros

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

Ajuntament de Puigpelat
Puigpelat
Despeses Corrents
75.000,00 euros
100,00%
75.000,00 euros

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

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Despeses corrents
68.177,00 euros
100,00%
68.177,00 euros

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

Ajuntament de Rasquera
Rasquera
Sosteniment lloc secretaria - intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Renau
Renau
Despeses corrents
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Riba-roja d'Ebre
Despeses corrents
97.400,00 euros
100,00%
97.400,00 euros

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

Ajuntament de Riudecanyes
Riudecanyes
Despeses corrents
30.000,00 euros
100,00%
30.000,00 euros

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

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
13.000,00 euros
76,92%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Rocafort de Queralt
Rocafort de Queralt
Despeses corrents
39.184,50 euros
100,00%
39.184,50 euros

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

Ajuntament de Rodonyà
Rodonyà
Despeses corrents
68.000,00 euros
81,56%
55.458,00 euros

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

Ajuntament de Salomó
Salomó
Despeses corrents
23.604,00 euros
100,00%
23.604,00 euros

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

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Sant Jaume d'Enveja
Despeses corrents
100.000,01 euros
100,00%
100.000,01 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Sarral
Sarral
Despeses corrents
39.815,00 euros
100,00%
39.815,00 euros

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

Emd de la Serra d'Almos
Serra d'Almos
Despeses corrents
12.400,00 euros
96,77%
12.000,00 euros

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

Emd de la Serra d'Almos
Serra d'Almos
Sosteniment lloc secretaria-intervenció
14.200,00 euros
70,42%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Torroja del Priorat
Torroja del Priorat
Sosteniment lloc secretaria - intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Tortosa
Tortosa
Despeses corrents
94.042,50 euros
100,00%
94.042,50 euros

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

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
Despeses corrents
124.248,00 euros
100,00%
124.248,00 euros

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

Ajuntament d'Ulldemolins
Ulldemolins
Despeses corrents
24.175,34 euros
100,00%
24.175,34 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament d'Ulldemolins
Ulldemolins

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Sosteniment lloc secretaria-intervenció
17.489,85 euros
57,18%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Vallclara
Vallclara
Despeses corrents
15.768,00 euros
100,00%
15.768,00 euros

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

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Despeses corrents
21.763,90 euros
100,00%
21.763,90 euros

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

Ajuntament de Vespella
Vespella de Gaià
Sosteniment lloc secretaria - intervenció
10.000,00 euros
100,00%
10.000,00 euros

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

Ajuntament de Vila-rodona
Vila-rodona
Despeses corrents
100.548,00 euros
100,00%
100.548,00 euros

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

Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Vilalba dels Arcs
Despeses corrents
28.000,00 euros
47,82%
13.390,07 euros

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

Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Vimbodí
Despeses corrents
40.000,00 euros
100,00%
40.000,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Xerta
Xerta
Despeses corrents
92.917,00 euros
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% concedit:
Import concedit:
Total:

100,00%
92.917,00 euros

3.088.116,67 euros
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Tercer. Declarar el desistiment de la sol·licitud que s'indica a continuació pel motiu que es
detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Montblanc
Municipi:
Montblanc
Concepte:
Enderroc c. Muralla Santa Anna, 28
Motiu:
Com a conseqüència de no haver respost al
requeriment efectuat, en data 22 de juny de 2018, al no poder evidenciar que es dona ple
compliment a l'establert a la base 5.1.1 del PAM 18 respecte la titularitat dels béns.
De conformitat amb la base dotzena del PAM 18, aquest municipi disposarà d'un termini
addicional, per a formalitzar una nova i única petició. Aquest termini, fixat a la convocatòria,
s'iniciarà al dia següent a la notificació de la resolució de la 2a selecció i finalitzarà el 19
d'octubre de 2018.
Quart. Desestimar als beneficiaris que s'indiquen a continuació la subvenció sol·licitada, pel
motiu que es detalla en cada cas:
Beneficiari:
Ajuntament d'Alforja
Municipi:
Alforja
Concepte:
Connexió dipòsit Alforja amb Urb. Hort d'en Serra
Motiu:
Tot i haver respost al requeriment efectuat en data 12
de juliol de 2018, els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona no han pogut informar
l'expedient ja que el document tècnic presentat no dona compliment a l'establert a la base
9.1.1.C) del PAM 18, al no reunir els requisits tècnics mínims disponibles a la Seu
electrònica.
De conformitat amb la base dotzena del PAM 18, aquest municipi disposarà d'un termini
addicional, per a formalitzar una nova i única petició. Aquest termini, fixat a la convocatòria,
s'iniciarà al dia següent a la notificació de la resolució de la 2a selecció i finalitzarà el 19
d'octubre de 2018.
Cinquè. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s’entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la
resolució de la seva concessió.
Sisè. 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.
Setè. Publicar-ho a la seu electrònica de la Diputació
Viutè. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
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 ple de la Diputació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

9. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER
AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL
PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) 2018.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 27 d’octubre de 2017, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar inicialment les
bases específiques reguladores del programa específic d’obres per al sanejament,
abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments
informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) del Servei d'Assistència Municipal.
Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre reclamacions ni al·legacions, van
esdevenir definitives.
2. El 16 de març de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del programa específic d’obres per al
sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’
equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI), amb la següent
dotació pressupostària:
1010-942-76204- 3.000.000,00 euros
3. El termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el 30 d’abril de 2018.
4. A la partida 1010-942-76204 del pressupost de 2018, hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds presentades.
5. Els ens locals han presentat dins de termini, 207 sol·licituds que corresponen a 171
municipis, dels 180 municipis que es podien beneficiar.
147 sol·licituds del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i
distribució d’aigua potable.
60 sol·licituds del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir
l’administració electrònica.

6. Nou ajuntaments no han presentat sol·licitud, que són l’Ajuntament dels Pallaresos, de
Freginals, de la Bisbal de Falset, de la Palma d’Ebre, de la Pobla de Massaluca, de la Pobla
de Montornès, de l’Argentera, de Pradell de la Teixeta i l’EMD de Serra d’Almos.
7. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la
Unitat gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada
pels ens locals.
8. De les 207 actuacions, 33 superen l’import determinat per als contractes menors a la llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 174 són d’imports iguals o
inferior.
D’acord amb la base 9a de les Bases reguladores específiques del PEXI 2018, les 33
actuacions que superen l’import de la contractació menor han de ser informades pels
Serveis Tècnics. Així mateix, de les 174 actuacions d’import igual o inferior al dels
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contractes menors, s’ha de fer una selecció per tal de determinar de quines d’aquestes
peticions s’haurà de demanar informe tècnic.
En aquest sentit, en data 22 de maig, la Unitat gestora va trametre a la Intervenció general,
la llista d’aquestes 174 actuacions, per tal que determinés el mostreig corresponent. En
conseqüència, van quedar seleccionades 12 actuacions.
En total els Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona han estudiat 50 actuacions (33
inversions per import superior a la contractació menor + 12 actuacions resultants del
mostreig realitzat per Intervenció + 5 actuacions que la Unitat gestora volia confirmar la
correcta subvencionalitat de l’actuació).
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Informes favorables TOTALS: 44
Informes favorables PARCIALS: 5
Sense informar: 1 (corresponent a l’Ajuntament del Morell, pel motiu que s’expressa
al punt 12 d'aquesta proposta).

Els Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona han informat Parcialment i per tant no són
subvencionables els treballs següents

Ens local

Treballs/Imports no
subvencionables

Actuació

Ajuntament
de
Modernització d'equipaments informàtics
Banyeres del Penedès

Instal·lació i posta en marxa

Ajuntament
deMont- Proj de construcció de la xarxa de pluvials de No és subvencionable: pintura,
roig del Camp
l'av Catalunya
fressat i asfalt
Ajuntament de Santa
Adequació de l'equipament informàtic
Bàrbara
Ajuntament de Vilabella
Ajuntament
rodona

de

Escàner CZUR M300 (professional
de llibres)

Embrancament xarxa de desguassos dels No és subvencionable: Porta de
vestidors
lames de dues fulles

Vila- Projecte per la implantació d'un sistema de
Quota hosting
telecontrol a les instal·lacions del servei d'aigua

Les actuacions, que per tenir l’import que no supera l’import determinat per als contractes
menors, han informat de la parcialitat de les actuacions, els següents ens locals:
Ens local

Ajuntament d’Arbolí

Treballs/Imports no
subvencionables

Actuació

Xarxes de telecomunicacions,
Renovació dels serveis i pavimentació de l'últim xarxes
elèctriques
i
altres
tram del carrer major
actuacions no subvencionables
segons les bases

Ajuntament de Corbera Adquisició
d'Ebre
informàtics

de

llicències

i

equipaments

Ajuntament de Ginestar Renovació de serveis bàsics al c/del Riu

Servei Backup online
Xarxes de telecomunicacions

D’altra banda, els següents municipis han certificat que es deduiran tot o part de l’IVA de
les actuacions següents i, per tant, no es pot considerar aquell import com elegible:
Ens local

Actuació

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Obres d'abastament i distribució d'aigua potable al nucli urbà de Masbarrat

Ajuntament d'Alió

Substitució de la bomba i canonada del pou d'aigua
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Ajuntament d'Almoster

Substitució xarxa d'aigua potable carrers Portal i Pare Aymamí

Ajuntament de Batea

Renovació de les xarxes d'abastament d'aigua potable i clavegueram del
carrer del Roser

Ajuntament
Priorat

de

Bellmunt

del Substitució de la bomba i de la canonada del pou d'abastament d'aigua
potable

Ajuntament de Benifallet

Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable

Ajuntament de Benissanet

Substitució d'un tram de xarxa d'aigua potable al camí de Móra

Ajuntament de Bonastre

Millora accés nova EDAR Bonastre TV-2041

Ajuntament de Botarell

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al Carrer Benifet, Av. Països
Catalans i Carrer de la Creu

Ajuntament de Bràfim

Ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua a l'Av. Alt Camp

Ajuntament de Constantí

Renovació de la xarxa d'aigua potable del Grup Centcelles, concretament
el lot 1 que correspon a la zona de la Plaça Federico Garcia Lorca
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Ajuntament de Cornudella del Substitució de la conducció d'aigua general d'abastament a la zona del
Montsant
Barranc de la Comella
Ajuntament del Masroig

Substitució de la canonada conducció aigua potable des del pou de
captació fins el dipòsit de regulació

Ajuntament del Milà

Nova estació depuradora d'aigües residuals

Ajuntament del Molar

Renovació de la xarxa de comptadors i instal·lació d'un rentaulls de peu

Ajuntament dels Guiamets

Neteja i impermeabilització de l'antic dipòsit d'aigua

Ajuntament de Pinell de Brai

Annex del projecte "Pavimentació i serveis d'un tram del C7 Tortosa, fase 4

Ajuntament de Forés

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua

Ajuntament de Gandesa

Captació a la xarxa d'aigua de la Comunitat de Regants de la Terra Alta per
abastament

Ajuntament de la Bisbal del Renovació de les canonades del carrer Alosa i Cadernera de la
Penedès
urbanització El Papagai
Planta per a l'eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per
corrent descendent amb etapa aeròbia a l'ETAP

Ajuntament de la Fatarella
Ajuntament
Mafumet

de

la

Pobla

de Projecte de millora, renovació i noves vàlvules d'aigua potable a la xarxa
municipal

Ajuntament de la Riba

Substitució i millora de la xarxa d'aigua potable del c. Pont

Ajuntament de la Riera de Gaià

Renovació abastament d'aigua

Ajuntament
Fontaubella

de

la

Torre

de Separata per l'execució de la instal·lació de la xarxa d'aigua potable del
projecte per la pavimentació i serveis al carrer de la Plana

Ajuntament de l'Aleixar

Actuacions als dipòsits de les instal·lacions d'aigua potable

Ajuntament de les Piles

Urbanització i serveis carrer Torrent i plaça de Dalt - Abastament d'aigua

Ajuntament
Penedès

de

Llorenç

del

Substitució d'un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua 2a fase

Ajuntament de Margalef

Connexió independent dels carrers La Pobla i Eres al dipòsit regulador

Ajuntament de Mas de Barberans

Assaig de bombament del pou d'abastament de reserva

Ajuntament de Poboleda

Substitució de bombes i tancat del dipòsit

Ajuntament de Porrera

Renovació d'escomeses domiciliàries de la xarxa d'abastament municipal
d'aigua

Ajuntament de Pratdip

ETAP per la reducció de terbolesa a la urbanització Santa Marina

Ajuntament de Puigpelat

Canvi d'ubicació de comptadors d'aigua

Ajuntament de Querol

Substitució equip desferralitzador d'aigua

Ajuntament de Riudecols

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al carrer del Roser

Ajuntament
Queralt

de

Rocafort

de

Millora xarxa abastament aigua en baixa
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Ajuntament de Roda de Berà

Substitució de diferents elements de la xarxa d'aigua de consum humà

Ajuntament de Salomó

Millores a la xarxa d'abastament d'aigua municipal

Ajuntament de Santa Coloma de
Portada d'aigua potable a les poblacions d'Aguiló i la Pobla de Carivenys
Queralt
Ajuntament de Sarral

Nova xarxa aigua en el carrer Major

Ajuntament de Savallà del Comtat Reparació del dipòsit municipal
Ajuntament de Senan

Renovació de les connexions de la xarxa d'abastament d'aigua

Ajuntament d'Ulldemolins

Substitució d'un tram de la canonada de la Font de la Gleva fins al dipòsit
regulador

Ajuntament de Vilaplana

Instal·lació d'un dipòsit d'abastament d'aigua potable

Ajuntament de Vila-rodona

Implantació d'un sistema de telecontrol a les instal·lacions del servei d'aigua
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La disminució del pressupost elegible no ha fet reduir l’import de la subvenció sol·licitada a
excepció de l’Ajuntament de Santa Bàrbara que es detalla en el punt 9.
9. L’import de la subvenció sol·licitat per l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a l’actuació
“Adequació de l'equipament informàtic” s’ha disminuït a causa de l’import no
subvencionable del Escàner CZUR M300 d’import 2.595,69 €. Aquesta disminució de l’
import elegible li fa disminuir l’import de la subvenció en 2.465,91 €, donant-li el màxim de
finançament regulat a les bases (95%).
10. A l’import de la subvenció sol·licitat per l’Ajuntament de Pinell de Brai (9.983,70 €) per
a l’actuació “Annex del projecte Pavimentació i serveis tram c/Tortosa, 4 fase” s’ha
descomptat 7.704,27 € ja que aquesta actuació està subvencionada pel PAM 2018 i en la
sol·licitud no s’havia tingut en compte el finançament del 73,31 % que ja tenia concedit.
11. Les sol·licituds han estat revisades, s’ha comprovat que la documentació presentada és
la que regulen les bases i que han estat presentades dins del termini de presentació de
sol·licituds.
12. Es considera que l’Ajuntament del Morell desisteix a la sol·licitud presentada per l’
actuació “Reparació i substitució de canonades de fibrociment de la xarxa de distribució
d'aigua potable” per no haver contestat el requeriment de data 11 de juny de 2018, ja que el
document tècnic presentat amb la sol·licitud no donava compliment a l’establert a la base
8.1.2 de les bases reguladores del PEXI 2018 al no ser un document tècnic suficient per
contractar les actuacions subvencionables
13 A l’Ajuntament de Tivenys se li desestima la sol·licitud presentada per l’actuació
“Millora dels equipaments informàtics de l'Ajuntament” per no complir amb la base 5.2 que
determina que són subvencionables les inversions, i de la sol·licitud tramesa per l’
ajuntament es desprèn que és una despesa corrent de funcionament. Es va efectuar un
requeriment el 26 d’abril de 2018, demanant l’aclariment d’aquest extrem i el document
tècnic corresponent a la sol·licitud, que no s’havia tramès amb la sol·licitud. El requeriment
no ha estat respost en la seva totalitat, l’extrem abans esmentat no ha obtingut resposta i el
document tècnic que han enviat consisteix en un pressupost insuficient per avaluar la
subvencionalitat de l’actuació.
14. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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15. El 22 d’agost de 2018 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que
tots els ens locals sol·licitants no són deutors de la Diputació de Tarragona.
16. El 30 d'agost de 2018, l’òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació
de Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d’acord amb la
base tretzena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 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 regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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3. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
4. Bases reguladores del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i
distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per
garantir l’administració electrònica (PEXI).
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum humà i apartat 10.7.2 del programa de vigilància i control sanitaris de
les aigües de consum humà de Catalunya, on especifica la necessitat d'informes sanitaris
de noves instal·lacions o modificació de les existents.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a la partida 1010-942-76204 del pressupost de 2018:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Obres d'abastament i distribució d'aigua potable al nucli urbà de Masbarrat
Pressupost Elegible: 10.358,62 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.840,68 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: Renovació xarxa d'aigua de diferents carrers nucli Bonaterra II
Pressupost Elegible: 234.987,20 euros
% concedit: 8,18%
Import concedit: 19.225,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Modernització dels equipaments informàtics per garantir l'administració
electrònica
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Pressupost Elegible: 45.926,05 euros
% concedit: 94,00%
Import concedit: 43.170,49 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Xarxa de sanejament de la Ctra. TV-3316 sòl de Riu
Pressupost Elegible: 77.065,30 euros
% concedit: 30,84%
Import concedit: 23.770,51 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Subministrament equips informàtics
Pressupost Elegible: 43.822,91 euros
% concedit: 94,24%
Import concedit: 41.300,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Millora i canvi de la xarxa de clavegueram i d'abastament d'aigua potable a un
tram del carrer Major
Pressupost Elegible: 39.479,73 euros
% concedit: 24,50%
Import concedit: 9.671,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: Xarxa de sanejament separativa al tram d'escales del carrer Nou
Pressupost Elegible: 12.252,90 euros
% concedit: 55,52%
Import concedit: 6.803,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: Canvi de col·lector carrer Mestre Taverna
Pressupost Elegible: 16.199,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.389,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: Substitució de la bomba i canonada del pou d'aigua
Pressupost Elegible: 3.880,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.686,05 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració
electrònica
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Pressupost Elegible: 3.451,32 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.278,75 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Substitució xarxa de sanejament carrer Portal i Pare Aymamí
Pressupost Elegible: 23.418,75 euros
% concedit: 27,34%
Import concedit: 6.403,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Substitució xarxa d'aigua potable carrers Portal i Pare Aymamí
Pressupost Elegible: 15.030,58 euros
% concedit: 42,60%
Import concedit: 6.403,50 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Millores de l'Edar de Brises de Mar
Pressupost Elegible: 40.217,98 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 38.207,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Renovació dels serveis i pavimentació de l'últim tram del carrer Major
Pressupost Elegible: 33.293,35 euros
% concedit: 16,13%
Import concedit: 5.369,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Substitució d'un tram de clavegueram del carrer camí Vells d'Horta
Pressupost Elegible: 7.397,92 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.028,02 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Nova xarxa de sanejament i aigües pluvials a un tram del carrer Joan XXIII
Pressupost Elegible: 17.058,05 euros
% concedit: 85,12%
Import concedit: 14.520,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics
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Pressupost Elegible: 27.970,29 euros
% concedit: 85,15%
Import concedit: 23.818,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Adquisició de material informàtic
Pressupost Elegible: 7.984,84 euros
% concedit: 93,01%
Import concedit: 7.427,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte: Renovació de les xarxes d'abastament d'aigua potable i clavegueram del carrer
del Roser
Pressupost Elegible: 18.864,34 euros
% concedit: 85,38%
Import concedit: 16.106,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Substitució de la bomba i de la canonada del pou d'abastament d'aigua potable
Pressupost Elegible: 7.133,18 euros
% concedit: 89,24%
Import concedit: 6.366,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Renovació de la xarxa d'aigua potable c. Gardènia de Baronia del Mar. Fase II.
Pressupost Elegible: 48.026,90 euros
% concedit: 38,66%
Import concedit: 18.566,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable
Pressupost Elegible: 8.767,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.328,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Substitució d'un tram de xarxa d'aigua potable al camí de Móra
Pressupost Elegible: 11.822,81 euros
% concedit: 78,04%
Import concedit: 9.226,37 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Ordenadors i pantalles pels serveis municipals
Pressupost Elegible: 2.645,93 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.513,63 euros
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Millora puntual de la xarxa de clavegueram del carrer Fortuny
Pressupost Elegible: 6.000,00 euros
% concedit: 90,52%
Import concedit: 5.431,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Equip informàtic i llicència Microsoft
Pressupost Elegible: 1.890,99 euros
% concedit: 79,32%
Import concedit: 1.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Millora accés nova EDAR Bonastre TV-2041
Pressupost Elegible: 7.839,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.447,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Adquisició equipament informàtic
Pressupost Elegible: 8.700,00 euros
% concedit: 94,54%
Import concedit: 8.225,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al Carrer Benifet, Av. Països
Catalans i Carrer de la Creu
Pressupost Elegible: 20.024,12 euros
% concedit: 55,78%
Import concedit: 11.169,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: Ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua a l'Av. Alt Camp
Pressupost Elegible: 9.129,83 euros
% concedit: 93,47%
Import concedit: 8.534,00 euros
Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Dotació del servei d'aigua potable a la depuradora d'aigües residuals del nucli
urbà de Santa Rosa
Pressupost Elegible: 29.257,94 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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% concedit: 38,93%
Import concedit: 11.390,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: Renovació d'un tram del col·lector d'aigües residuals de la xarxa de sanejament
Pressupost Elegible: 6.594,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.264,87 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Subministrament i instal·lació de dos equips de control de paràmetres de
qualitat de l'aigua
Pressupost Elegible: 4.097,06 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.892,20 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració
electrònica
Pressupost Elegible: 6.672,76 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.339,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
Concepte: Renovació del clavegueram a la zona del canal
Pressupost Elegible: 29.606,27 euros
% concedit: 85,53%
Import concedit: 25.322,00 euros
Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Substitució xarxa aigua potable zona de Font de Quinto
Pressupost Elegible: 7.786,60 euros
% concedit: 78,07%
Import concedit: 6.079,00 euros
Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Renovació equip informàtic instal·lació municipal
Pressupost Elegible: 5.990,47 euros
% concedit: 94,98%
Import concedit: 5.690,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Reparació i millora de la xarxa d'aigua de la Travessera de les Eres i de les
Argeles
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Pressupost Elegible: 5.430,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.158,84 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte: Renovació d'un tram del col·lector de la xarxa de sanejament municipal
Pressupost Elegible: 7.522,44 euros
% concedit: 92,06%
Import concedit: 6.925,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Caseres
Municipi: Caseres
Concepte: Xarxa clavegueram al passeig de la Font
Pressupost Elegible: 31.628,20 euros
% concedit: 19,33%
Import concedit: 6.115,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Renovació de serveis i pavimentació al nucli antic, fase I
Pressupost Elegible: 219.957,33 euros
% concedit: 10,19%
Import concedit: 22.419,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Xarxa d'aigua i clavegueram de les obres de renovació de la plaça de l'Esglèsia
Pressupost Elegible: 8.643,15 euros
% concedit: 65,22%
Import concedit: 5.637,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Municipi: Conesa
Concepte: Arranjament del dipòsit d'aigua
Pressupost Elegible: 5.826,04 euros
% concedit: 91,26%
Import concedit: 5.317,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Renovació de la xarxa d'aigua potable del Grup Centcelles, concretament el lot
1 que correspon a la zona de la Plaça Federico Garcia Lorca
Pressupost Elegible: 169.352,83 euros
% concedit: 29,01%
Import concedit: 49.134,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre
Municipi: Corbera d'Ebre
Concepte: Formació de clavegueram a Cal Contra
Pressupost Elegible: 8.361,05 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.942,99 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre
Municipi: Corbera d'Ebre
Concepte: Adquisició de llicències i equipaments informàtic per tal d'adaptar l'ens a
l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 1.105,01 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.049,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella del Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Substitució de la conducció d'aigua general d'abastament a la zona del Barranc
de la Comella
Pressupost Elegible: 19.087,53 euros
% concedit: 53,81%
Import concedit: 10.271,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Municipi: Creixell
Concepte: Renovació de l'equipament informàtic per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 27.983,67 euros
% concedit: 92,95%
Import concedit: 26.010,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cunit
Municipi: Cunit
Concepte: Substitució del col·lector de clavegueram de la Av. Tarragona, tram III, entre el
carrer Valparaíso i carrer Estació
Pressupost Elegible: 73.469,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 69.795,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Arranjament c. Sapinya
Pressupost Elegible: 62.587,72 euros
% concedit: 48,93%
Import concedit: 30.622,21 euros
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Arranjament del c. Garcia Lorca
Pressupost Elegible: 57.179,25 euros
% concedit: 72,19%
Import concedit: 41.277,79 euros
Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Neteja del dipòsit municipal de l'aigua i millora de la cloració de l'aigua
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Pressupost Elegible: 6.397,90 euros
% concedit: 94,58%
Import concedit: 6.051,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Bombeig d'aigua per a les instal·lacions del camp de futbol municipal
Pressupost Elegible: 38.289,53 euros
% concedit: 73,87%
Import concedit: 28.285,78 euros
Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Millora equipaments informàtics i eines ofimàtiques
Pressupost Elegible: 8.274,97 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.861,22 euros
Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Nou col·lector de la xarxa de sanejament municipal al carrer del Riu
Pressupost Elegible: 6.923,08 euros
% concedit: 77,38%
Import concedit: 5.357,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 1.594,83 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.515,08 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Substitució de la canonada conducció aigua potable des del pou de captació
fins el dipòsit de regulació
Pressupost Elegible: 7.095,26 euros
% concedit: 84,63%
Import concedit: 6.004,92 euros
Beneficiari: Ajuntament del Milà
Municipi: El Milà
Concepte: Nova estació depuradora d'aigües residuals
Pressupost Elegible: 217.038,47 euros
% concedit: 2,62%
Import concedit: 5.678,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Renovació de la xarxa de comptadors i instal·lació d'un rentaulls de peu
Pressupost Elegible: 3.960,02 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

% concedit: 82,93%
Import concedit: 3.284,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Renovació equips informàtics i canvi de programa de comptabilitat amb
possibilitat de connexió web service
Pressupost Elegible: 3.165,60 euros
% concedit: 94,77%
Import concedit: 3.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Reparació de la coberta del dipòsit d'aigua potable del nucli de Pinedes Altes
Pressupost Elegible: 23.411,40 euros
% concedit: 54,60%
Import concedit: 12.783,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Millores a la xarxa de pluvials - C. Verdaguer
Pressupost Elegible: 20.205,31 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 19.195,04 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Adquisició de 3 ordinadors personals
Pressupost Elegible: 3.681,46 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.497,38 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Annex del projecte "Pavimentació i serveis d'un tram del C7 Tortosa, fase 4
Pressupost Elegible: 10.509,16 euros
% concedit: 21,69%
Import concedit: 2.279,43 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Adquisició ordinador portàtil
Pressupost Elegible: 727,21 euros
% concedit: 78,01%
Import concedit: 567,30 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Separata del projecte de remodelació urbana del c. Anselm Calvé
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Pressupost Elegible: 78.226,23 euros
% concedit: 24,51%
Import concedit: 19.172,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Adquisició ordinadors i escàners
Pressupost Elegible: 8.412,89 euros
% concedit: 90,84%
Import concedit: 7.642,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: Renovació equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 4.453,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.230,50 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Canalització d'aigües pluvials
Pressupost Elegible: 8.067,87 euros
% concedit: 71,46%
Import concedit: 5.765,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Neteja i impermeabilització de l'antic dipòsit d'aigua
Pressupost Elegible: 6.560,01 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.232,00 euros
Beneficiari: Emd dels Muntells
Municipi: Els Muntells
Concepte: Millores a la xarxa d'abastament d'aigua potable
Pressupost Elegible: 5.692,36 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.407,74 euros
Beneficiari: Emd dels Muntells
Municipi: Els Muntells
Concepte: Substitució equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 2.284,48 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.170,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Millora clavegueram del camí Torroja
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Pressupost Elegible: 29.378,47 euros
% concedit: 75,97%
Import concedit: 22.320,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: Xarxa de sanejament carrers Sant Jordi i Verge de l'Esperança
Pressupost Elegible: 73.868,42 euros
% concedit: 8,97%
Import concedit: 6.628,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Millora i reforma instal·lació fontaneria pavelló
Pressupost Elegible: 23.162,55 euros
% concedit: 89,40%
Import concedit: 20.707,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Modernització equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 6.870,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.526,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Forés
Municipi: Forès
Concepte: Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua
Pressupost Elegible: 5.191,44 euros
% concedit: 94,66%
Import concedit: 4.914,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Captació a la xarxa d'aigua de la Comunitat de Regants de la Terra Alta per
abastament
Pressupost Elegible: 53.588,36 euros
% concedit: 43,45%
Import concedit: 23.282,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: Nova captació d'aigua per a pou
Pressupost Elegible: 8.969,57 euros
% concedit: 90,80%
Import concedit: 8.144,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Renovació de serveis bàsics al Carrer del Riu
Pressupost Elegible: 27.373,95 euros
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% concedit: 33,52%
Import concedit: 9.175,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Modernització de l'equipament informàtic ajuntament fase 2
Pressupost Elegible: 6.397,73 euros
% concedit: 94,37%
Import concedit: 6.037,83 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte: Adequació i millora de l'accés al dipòsit secundari de distribució d'aigua potable
Pressupost Elegible: 6.350,00 euros
% concedit: 94,83%
Import concedit: 6.022,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Renovació xarxa clavegueram C. Montsagre
Pressupost Elegible: 12.185,66 euros
% concedit: 94,96%
Import concedit: 11.571,00 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Renovació i ampliació de l'equipament informàtic
Pressupost Elegible: 30.322,91 euros
% concedit: 91,27%
Import concedit: 27.677,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Renovació d'equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 8.068,44 euros
% concedit: 90,67%
Import concedit: 7.316,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 39.834,34 euros
% concedit: 91,31%
Import concedit: 36.374,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Municipi: L'Aleixar
Concepte: Actuacions als dipòsits de les instal·lacions d'aigua potable
Pressupost Elegible: 10.327,67 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.811,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Reparació de xarxa de sanejament als carrers Catalunya, Mar i Pau Casals del
nuclí urbà
Pressupost Elegible: 49.341,94 euros
% concedit: 93,38%
Import concedit: 46.074,68 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Actuació de programari de sistema operatiu i ofimàtic de treball
Pressupost Elegible: 7.298,24 euros
% concedit: 94,86%
Import concedit: 6.923,32 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Millora del clavegueram a un tram del carrer Joan Miró i carrer Vista Alegre
Pressupost Elegible: 25.263,46 euros
% concedit: 60,02%
Import concedit: 15.164,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Adequació de l'equipament informàtic a les oficines municipals
Pressupost Elegible: 11.096,28 euros
% concedit: 90,12%
Import concedit: 10.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç
Municipi: L'Arboç
Concepte: Renovació xarxa d'aigua potable al carrer Tallat
Pressupost Elegible: 46.937,99 euros
% concedit: 93,27%
Import concedit: 43.777,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Projecte per la modernització d'equipaments i xarxes informàtiques
Pressupost Elegible: 34.452,83 euros
% concedit: 80,97%
Import concedit: 27.898,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Municipi: La Bisbal del Penedès
Concepte: Renovació de les canonades del carrer Alosa i Cadernera de la urbanització El
Papagai
Pressupost Elegible: 44.588,28 euros
% concedit: 58,32%
Import concedit: 26.004,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de la Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 44.225,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 42.014,22 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Planta per a l'eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent
descendent amb etapa aeròbia a l'ETAP
Pressupost Elegible: 236.100,00 euros
% concedit: 4,44%
Import concedit: 10.493,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Municipi: La Febró
Concepte: Subministrament d'aigua carrer Albert Pujol
Pressupost Elegible: 5.183,68 euros
% concedit: 94,03%
Import concedit: 4.874,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Figuera
Municipi: La Figuera
Concepte: Programari
Pressupost Elegible: 2.535,63 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.408,84 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Figuera
Municipi: La Figuera
Concepte: Instal·lació d'un rentaulls de peu
Pressupost Elegible: 686,07 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 651,76 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Instal·lació d'un equip de filtrat de sistema d'absorció de carbó actiu per al
tractament d'aigua potable
Pressupost Elegible: 19.689,73 euros
% concedit: 45,71%
Import concedit: 9.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Municipi: La Masó
Concepte: Actuacions al pou municipal
Pressupost Elegible: 7.607,35 euros
% concedit: 83,22%
Import concedit: 6.331,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Adquisició equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 5.887,82 euros
% concedit: 93,96%
Import concedit: 5.532,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Actualització equipament informàtic per adaptació a noves tecnologies
Pressupost Elegible: 8.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.699,99 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Projecte de millora, renovació i noves vàlvules d'aigua potable a la xarxa
municipal
Pressupost Elegible: 39.854,55 euros
% concedit: 69,71%
Import concedit: 27.782,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Substitució i millora de la xarxa d'aigua potable del c. Pont
Pressupost Elegible: 38.347,69 euros
% concedit: 17,46%
Import concedit: 6.695,01 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Adquisició de maquinari i programari per ús de l'òrgan Alcaldia per a
modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 1.482,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.407,99 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: Renovació abastament d'aigua
Pressupost Elegible: 15.969,86 euros
% concedit: 90,89%
Import concedit: 14.515,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Adequació de l'EDAR de les Gunyoles
Pressupost Elegible: 81.313,94 euros
% concedit: 17,84%
Import concedit: 14.503,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Millora de la xarxa de sanejament del carrer Paret Delgada
Pressupost Elegible: 47.287,26 euros
% concedit: 93,45%
Import concedit: 44.191,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Construcció de col·lectors interceptors d'aigües pluvials
Pressupost Elegible: 46.903,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 44.558,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Municipi: La Torre de Fontaubella
Concepte: Separata per l'execució de la instal·lació de la xarxa d'aigua potable del projecte
per la pavimentació i serveis al carrer de la Plana
Pressupost Elegible: 14.712,31 euros
% concedit: 36,85%
Import concedit: 5.421,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Municipi: La Torre de l'Espanyol
Concepte: Solució problemàtica tram final xarxa de sanejament
Pressupost Elegible: 28.924,14 euros
% concedit: 28,84%
Import concedit: 8.342,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Adquisició d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 5.469,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.196,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: Instal·lació d'un rentaülls de peu
Pressupost Elegible: 686,98 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 652,63 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: Programari
Pressupost Elegible: 2.535,63 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.408,84 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Substitució i millora de la xarxa d'abastament d'aigua i nova xarxa de recollida
d'aigües pluvials al Camí de l'Ermita
Pressupost Elegible: 32.367,66 euros
% concedit: 55,20%
Import concedit: 17.866,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: Urbanització i serveis carrer Torrent i plaça de Dalt - Abastament d'aigua
Pressupost Elegible: 5.761,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.473,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorac
Municipi: Llorac
Concepte: Nova xarxa de clavegueram als edificis de Santa Bàrbara i Sant Arcadi
Pressupost Elegible: 7.247,68 euros
% concedit: 71,75%
Import concedit: 5.200,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Substitució d'un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua 2a fase
Pressupost Elegible: 20.477,27 euros
% concedit: 94,45%
Import concedit: 19.341,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Margalef
Municipi: Margalef
Concepte: Connexió independent dels carrers La Pobla i Eres al dipòsit regulador
Pressupost Elegible: 5.480,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.206,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Municipi: Marçà
Concepte: Millora puntual de la xarxa de sanejament
Pressupost Elegible: 13.946,52 euros
% concedit: 57,76%
Import concedit: 8.056,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Assaig de bombament del pou d'abastament de reserva
Pressupost Elegible: 9.156,00 euros
% concedit: 89,20%
Import concedit: 8.167,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Renovació equipament informàtic ajuntament per adaptar-lo a l'administració
electrònica
Pressupost Elegible: 5.873,44 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.579,76 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Millora de l'equipament informàtic per poder donar compliment a la legislació
vigent per a la implantació de l'adm. electrònica
Pressupost Elegible: 5.144,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.886,81 euros
Beneficiari: Ajuntament de Maspujols
Municipi: Maspujols
Concepte: Renovació dels equips de cloració i tancat dels dipòsits de l'aigua
Pressupost Elegible: 9.244,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.781,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Millora de la xarxa d'abastament d'una banda del c. Raval
Pressupost Elegible: 14.793,89 euros
% concedit: 60,40%
Import concedit: 8.936,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: Connexió del desguàs de l'escola al clavegueram
Pressupost Elegible: 7.495,95 euros
% concedit: 74,81%
Import concedit: 5.608,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: Construcció de la xarxa de pluvials de l'Av. de Catalunya
Pressupost Elegible: 87.853,05 euros
% concedit: 81,72%
Import concedit: 71.796,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Programa de modernització dels equipaments informàtics de l'ajuntament
Pressupost Elegible: 56.941,11 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 54.094,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Renovació tram de la xarxa de clavegueram a l'Av. d'Escornalbou
Pressupost Elegible: 21.917,75 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 20.821,86 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Manteniment de la depuradora municipal
Pressupost Elegible: 3.380,11 euros
% concedit: 94,87%
Import concedit: 3.206,55 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració
electrònica
Pressupost Elegible: 3.963,64 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.765,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Millores a l'abastament de la Urbanització La Verdaguera
Pressupost Elegible: 45.465,87 euros
% concedit: 92,73%
Import concedit: 42.158,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Actualització d'equipament informàtic
Pressupost Elegible: 2.035,01 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.933,25 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Reparació del col·lector de sanejament del C. La Indústria
Pressupost Elegible: 25.435,74 euros
% concedit: 93,94%
Import concedit: 23.894,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Equipament informàtic
Pressupost Elegible: 3.681,57 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.497,49 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Xarxa d'aigües pluvials plaça del portal
Pressupost Elegible: 3.982,64 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.783,51 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: Adquisició d'equipament informàtic municipal
Pressupost Elegible: 6.451,28 euros
% concedit: 86,48%
Import concedit: 5.579,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Arranjament de la costa Sant Fabià
Pressupost Elegible: 29.240,11 euros
% concedit: 20,11%
Import concedit: 5.880,73 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Modernització equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 2.252,92 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.140,27 euros
Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Connexió canonada per a unir la xarxa d'aigua del municipi amb el Pol. Ind.
sector 10
Pressupost Elegible: 14.669,76 euros
% concedit: 82,57%
Import concedit: 12.113,00 euros
Beneficiari: Emd de Picamoixons
Municipi: Picamoixons
Concepte: Renovació d'equipaments informàtics per a garantir els sistemes d'informació
per l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 3.807,34 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.616,97 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Instal·lació d'una nova canonada d'impulsió del Pou Mines
Pressupost Elegible: 8.380,02 euros
% concedit: 90,15%
Import concedit: 7.555,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Substitució de bombes i tancat del dipòsit
Pressupost Elegible: 7.339,29 euros
% concedit: 92,92%
Import concedit: 6.820,00 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Pontils
Municipi: Pontils
Concepte: Pavimentació i serveis a la plaça Vidal i carrers adjacents, al nucli de Seguer.
Sanejament
Pressupost Elegible: 5.607,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.326,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Renovació d'escomeses domiciliàries de la xarxa d'abastament municipal
d'aigua
Pressupost Elegible: 7.685,95 euros
% concedit: 94,12%
Import concedit: 7.234,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
Concepte: Substitució del clavegueram del barranc del Pou
Pressupost Elegible: 13.592,09 euros
% concedit: 59,31%
Import concedit: 8.062,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 5.591,82 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.312,22 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: ETAP per la reducció de terbolesa a la urbanització Santa Marina
Pressupost Elegible: 8.769,43 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.330,96 euros
Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Municipi: Puigpelat
Concepte: Canvi d'ubicació de comptadors d'aigua
Pressupost Elegible: 13.950,00 euros
% concedit: 80,11%
Import concedit: 11.175,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Substitució equip desferralitzador d'aigua
Pressupost Elegible: 14.545,44 euros
% concedit: 53,65%
Import concedit: 7.804,11 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Clavegueram i drenatge al c. Tortosa
Pressupost Elegible: 35.946,58 euros
% concedit: 8,00%
Import concedit: 2.875,73 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Municipi: Renau
Concepte: Tancament de la finca del pou de subministrament d'aigua potable
Pressupost Elegible: 5.360,30 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.092,28 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Concepte: Renovació d'un tram de la xarxa de clavegueram al C. La Palla
Pressupost Elegible: 15.542,87 euros
% concedit: 73,21%
Import concedit: 11.379,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Millora del dipòsit d'aigua potable de la urbanització Montclar
Pressupost Elegible: 6.362,09 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.043,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Modernització d'equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 3.455,11 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.282,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al carrer del Roser
Pressupost Elegible: 13.638,60 euros
% concedit: 83,98%
Import concedit: 11.454,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
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Concepte: Modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 9.999,92 euros
% concedit: 79,75%
Import concedit: 7.975,02 euros

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 B4A0F71A65B2463C9EFD45B075D1BE1C i data d'emissió 15/11/2018 a les 07:50:18

Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Renovació de la xarxa abastament aigua potable dels c. de Vinyols i d'en Ferran
Pressupost Elegible: 64.450,85 euros
% concedit: 65,24%
Import concedit: 42.044,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Millora xarxa abastament aigua en baixa
Pressupost Elegible: 10.389,47 euros
% concedit: 58,74%
Import concedit: 6.103,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Substitució de diferents elements de la xarxa d'aigua de consum humà
Pressupost Elegible: 36.035,08 euros
% concedit: 74,01%
Import concedit: 26.668,96 euros
Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Modernització de l'equipament informàtic
Pressupost Elegible: 17.399,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 16.529,80 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Municipi: Rodonyà
Concepte: Substitució d'arbres del filtre verd
Pressupost Elegible: 7.151,23 euros
% concedit: 93,69%
Import concedit: 6.700,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Municipi: Rodonyà
Concepte: Modernització d'equips informàtics
Pressupost Elegible: 2.120,80 euros
% concedit: 38,10%
Import concedit: 808,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
Municipi: Roquetes
Concepte: Millora EDAR Urbanització Pilans
Pressupost Elegible: 68.909,84 euros
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% concedit: 85,90%
Import concedit: 59.195,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Millores a la xarxa d'abastament d'aigua municipal
Pressupost Elegible: 8.197,90 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.788,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Concepte: Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable del barri del Xicago
Pressupost Elegible: 149.710,03 euros
% concedit: 60,40%
Import concedit: 90.431,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Modernització equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 7.891,60 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 7.496,02 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Poste carregador d'aigua potable
Pressupost Elegible: 16.694,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.859,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Modernitzar els equips informàtics i de comunicacions a efectes de garantir el
suport electrònic necessari per a l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 3.961,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.763,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Col·locació d'una canonada d'aigua des de la bassa de bombers de la
Torregassa a l'entrada del Papagai
Pressupost Elegible: 17.747,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 16.860,53 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Adequació de l'equipament informàtic de l'ajuntament a l'administració
electrònica, fase 2
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Pressupost Elegible: 25.204,23 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 23.944,02 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Portada d'aigua potable a les poblacions d'Aguiló i la Pobla de Carivenys
Pressupost Elegible: 18.181,82 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 17.272,73 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva
Municipi: Santa Oliva
Concepte: Modernització equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 25.874,79 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 24.581,05 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Nova xarxa aigua en el carrer Major
Pressupost Elegible: 32.796,40 euros
% concedit: 42,36%
Import concedit: 13.891,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Savallà del Comtat
Municipi: Savallà del Comtat
Concepte: Reparació del dipòsit municipal
Pressupost Elegible: 14.618,51 euros
% concedit: 34,09%
Import concedit: 4.984,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: Renovació de les connexions de la xarxa d'abastament d'aigua
Pressupost Elegible: 5.206,89 euros
% concedit: 94,84%
Import concedit: 4.938,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Construcció del clavegueram pavelló
Pressupost Elegible: 8.683,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.249,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Millora de la xarxa de sanejament del tram final del carrer del Portell
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Pressupost Elegible: 44.222,05 euros
% concedit: 29,33%
Import concedit: 12.970,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Adquisició d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 100.723,86 euros
% concedit: 94,08%
Import concedit: 94.756,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Arranjament, adeqüació i millora de l'entorn del dipòsit municipal d'aigua potable
Pressupost Elegible: 4.747,45 euros
% concedit: 94,79%
Import concedit: 4.500,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Adquisició d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica
Pressupost Elegible: 1.100,00 euros
% concedit: 93,82%
Import concedit: 1.032,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Nou col·lector al barri Castell amb connexió a l'EDAR del Molí de l'Om
Pressupost Elegible: 39.657,71 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 37.674,82 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Instal·lació d'un clorador i grup de pressió per l'abastament d'aigua potable a
l'Ermita de la Pietat
Pressupost Elegible: 8.198,85 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.788,90 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Substitució d'un tram de la canonada de la Font de la Gleva fins al dipòsit
regulador
Pressupost Elegible: 7.506,20 euros
% concedit: 92,96%
Import concedit: 6.978,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
Concepte: Recollida d'aigües pluvials al carrer Muralla
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Pressupost Elegible: 6.724,42 euros
% concedit: 78,55%
Import concedit: 5.282,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: Sanejament de l'estació de bombeig per al subministrament de l'aigua potable
Pressupost Elegible: 6.409,67 euros
% concedit: 80,94%
Import concedit: 5.188,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Substitució d'un tram de canonada de subministrament d'aigua potable (Fase 2)
- Camí de Vallmoll a Puigpelat "Collet de Català"
Pressupost Elegible: 11.333,38 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.766,71 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Modernització dels equipaments informàtics de l'ajuntament
Pressupost Elegible: 2.372,93 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.254,28 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Millora de la xarxa d'abastament del c. Llastres
Pressupost Elegible: 20.261,76 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 19.248,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Millora de la xarxa de sanejament del c. Cesar Gimeno
Pressupost Elegible: 29.540,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 28.063,91 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Construcció estació depuradora d'aigües residuals de Vespella i Sant Miquel
Pressupost Elegible: 515.435,70 euros
% concedit: 1,38%
Import concedit: 7.094,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: Implantació d'un sistema de telecontrol a les instal·lacions del servei d'aigua
Pressupost Elegible: 76.616,92 euros
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% concedit: 15,60%
Import concedit: 11.956,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Annex al projecte de rehabilitació dels vestidors "embrancament xarxa de
desguassos dels vestidors"
Pressupost Elegible: 29.220,07 euros
% concedit: 31,04%
Import concedit: 9.070,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Municipi: Vilalba dels Arcs
Concepte: Substitució del clavegueram al carrer Sant Adrià
Pressupost Elegible: 22.391,89 euros
% concedit: 37,85%
Import concedit: 8.476,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Renovació portàtils
Pressupost Elegible: 3.561,03 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.382,97 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Sanejament de clavegueram
Pressupost Elegible: 9.891,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 9.396,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Abastament d'aigua i connexió a la xarxa de sanejament d'un equipament
municipal
Pressupost Elegible: 9.348,38 euros
% concedit: 83,44%
Import concedit: 7.800,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Recuperació de l'antic forn municipal i moseïtzació de l'espai ( abastament i
sanejament)
Pressupost Elegible: 3.295,73 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.130,94 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Instal·lació d'un dipòsit d'abastament d'aigua potable
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Pressupost Elegible: 13.756,75 euros
% concedit: 58,73%
Import concedit: 8.079,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: Arranjament del clavegueram del c. Sèquia
Pressupost Elegible: 7.657,86 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.274,96 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Programa modernització equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 10.746,58 euros
% concedit: 94,92%
Import concedit: 10.201,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Renovació de sistema de bombeig del pou nº1
Pressupost Elegible: 9.252,87 euros
% concedit: 77,24%
Import concedit: 7.147,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Adequació i renovació equips i programari informàtica municipal
Pressupost Elegible: 15.853,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.061,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: Substitució del clavegueram del carrer Ebre
Pressupost Elegible: 13.956,29 euros
% concedit: 82,95%
Import concedit: 11.577,00 euros
Total: 2.775.742,33 euros

Segon. Desestimar la sol·licitud de l’ens local que es detalla a continuació:
Ens local:

Ajuntament Tivenys

Municipi:

Tivenys

Concepte:

Millora dels equipaments informàtics de l'Ajuntament

Motiu:

No compleix amb la base 5.2 que determina que són subvencionables les inversions, i de
la sol·licitud tramesa per l’ajuntament es desprèn que és una despesa corrent de
funcionament. Es va efectuar un requeriment el 26 d’abril de 2018, demanant l’aclariment d’
aquest extrem i el document tècnic corresponent a la sol·licitud, que no s’havia tramès amb
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la sol·licitud. El requeriment no ha estat respost en la seva totalitat, l’extrem abans
esmentat no ha obtingut resposta i el document tècnic que han enviat consisteix en un
pressupost insuficient per avaluar la subvencionalitat de l’actuació.
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Tercer. Declarar el desistiment a la sol·licitud de l’ens local que es detalla a continuació:
Ens local:

Ajuntament del Morell

Municipi:

El Morell

Concepte:

Reparació i substitució de canonades de fibrociment de la xarxa de distribució d'aigua
potable

Motiu:

Per no haver contestat el requeriment de data 11 de juny de 2018, ja que el document
tècnic presentat amb la sol·licitud no donava compliment a l’establert a la base 8.1.2 de les
bases reguladores del PEXI 2018 al no ser un document tècnic suficient per contractar les
actuacions subvencionables

Quart. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s’entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la
resolució de la seva concessió.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Sisè. Publicar-ho a la seu electrònica de la Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació i al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la
seva integració al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la publicació, davant del president de la Diputació de Tarragona.
10. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE FALSET I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB
REDUCCIÓ DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL
PAM 2017, PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acordar la segona concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
3. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida en cada cas.
4.
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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 a la sol·licitud de
subvenció, la qual va servir com a base per determinar l'import de concessió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 hi ha
crèdit suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 22 d'agost de 2018 s’ha verificat que el beneficiari no és deutor per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
9. 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.
10. 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. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regula 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 14.2 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que regula les
especificitats del Programa d’inversions en quan a la justificació i el pagament de les
actuacions.
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 les justificacions presentades pels ajuntaments especificats al punt
segon, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d’
inversió.
Segon. Reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les
subvencions concedides a favor dels beneficiaris que es detallen a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset
Municipi: La Bisbal de Falset
Concepte subvenció: C. única - 2a fase Adequació de l'enllumenat públic per la protecció
del medi nocturn
Data Acord concessió: 15-12-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible: 24.550,30 euros
Import concedit: 23.322,78 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 24.540,01 euros
Import a pagar amb reducció: 23.313,00 euros
Import no justificat a donar de baixa: 9,78 euros
Número d'operació anterior: 2017056750
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Total: 23.313,00 euros
Tercer. Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència 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 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 de Tarragona.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
11. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES I MANTENIMENT DE L'ANTIVIRUS
KASPERSKY I DELS EQUIPS BARRACUDA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOT
1).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments o Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Decret de Presidencia núm. 2018-0002247 de data 25 de juliol de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no harmonitzat), dels
serveis de renovació de llicències i manteniment de l'antivirus Kaspersky i dels equips
Barracuda de la Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2), amb un pressupost base de licitació de
53.058,50€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Lot 1: Renovació i suport de 1.250 llicències suite Kaspersky Enddpoint Securrity for
Bussines, per 2 anys: 38.720,00 € (IVA inclòs).
Lot 2: Renovació del suport de dos equips Barracuda Spam Firewall per 1 any: 14.338,50 €
(IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de
Contractació, en data 22 d’agost de 2018, va examinar la documentació administrativa
(sobre A) aportada pels quatre (4) licitadors presentats, que són els següents:

Núm.
Plica

LICITADOR

1

MICROSISTEMES, S.A.

2

ESSI Projects, S.A.

3

ADV INFORMATICA, S.L.
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4

SEMIC, S.A.

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

LICITADOR

Sobre B: (IVA exclòs)
Lot 1: oferta econòmica................... fins a 10 punts
Lor 2: oferta econòmica................... fins a 10 punts

1

MICROSISTEMES, S.A.

LOT 1: 29.664,00 €

2

ESSI Projects, S.A.

LOT 2: 11.050,74 €

3

ADV INFORMATICA, S.L.

LOT 1: 30.525,00 €

4

SEMIC, S.A.

LOT 1: 27.825,00 €

La mesa va efectuar la valoració de l'oferta d'acord amb l'únic criteri establert en els plec de
clàusules administratives, i a continuació, amb el resultat següent:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)
Lot 1:

Núm.
Plica

LICITADOR

Lor1:
oferta econòmica
(IVA exclòs).

1

MICROSISTEMES, S.A.

29.664,00 €

5,60

3

ADV INFORMATICA, S.L.

30.525,00 €

3,53

4

SEMIC, S.A.

27.825,00 €

10,00

Puntuació

Lot 2:

Núm.
Plica

LICITADOR

2

ESSI Projects, S.A.

Lor 2:
oferta econòmica
(IVA exclòs).
11.050,74 €

Puntuació

10

En la mateixa sessió la mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte del serveis:
- de renovació i suport de 1.250 llicències suite Kaspersky Enddpoint Securrity for Bussines
(lot 1) a favor de l’empresa SEMIC, S.A. (plica 4), per un import de 33.668,25 € (IVA inclòs)
i,
- de renovació del suport de dos equips Barracuda Spam Firewall (lot 2) a l’empresa ESSI
Projects, S.A. (plica 2), per un import de 13.371,40 € (IVA inclòs)
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per resultar ser les millors oferta, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què
es refereixen els articles 159.4 i 150.2 de la Llei de contractes des sector públic. L’acta de
la Mesa es publicarà al Perfil de Contractant.
4. En data 4 de setembre de 2018, l’empresa SEMIC, S.A. (NIF A25027145) ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 1,391,25 €, i,
posteriorment la resta de documentació requerida, del lot 1, que ha estat trobada conforme
per la secretària de la Mesa.
5. La Intervenció general ha emès informe de fiscalització limitada prèvia.
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Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
2. La competència per a l’aprovació de l'expedient 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 22 d’agost de 2018.
Segon. Adjudicar el lot 1 del contracte de serveis de renovació de llicències i manteniment
de l'antivirus Kaspersky i dels equips Barracuda de la Diputació de Tarragona a l’empresa
SEMIC, S.A. (NIF A25027145), per presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa (10
punts), per un import de TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-CINC Cèntims 33.668,25 € IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA Exclòs) 27.825,00 €
IVA 21%
5.843,25 €
Preu del contracte 33.668,25 €
Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
9020-920-21600 del pressupost de la Diputació de 2018 i per a l’exercici 2019 resta
subordinada a l’aprovació del corresponent pressupost.
Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’
esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la LCSP.
Sisè. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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- 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.
12. APROVACIÓ DE LA 1A I ÚNICA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE L'ADQUISICIÓ
D'UNA LLICÈNCIA LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PER A LA GESTIÓ DE
CONTINGUTS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
SUBSCRIT A L'EMPRESA LIFERAY, SL.
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De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments o Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 20 d'octubre de 2017, es va adjudicar el
contracte de l'adquisició d'una llicència Liferay Portal Enterprise Edition per a la gestió de
continguts de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, a l’empresa LIFERAY, SL
(NIF B85341162), per un import de 29.493,75 € (IVA inclòs).
2. El contracte es va formalitzar el dia 14 de novembre de 2017 amb una vigència inicial
des del dia 21 de novembre de 2017 i una durada d'un (1) any, amb la possibilitat de
prorrogar un (1) any més. A l’expedient consta el consentiment de l’empresa per la
execució de la pròrroga del contracte.
3. En data 7 d'agost de 2018, el Director Tècnic d'Aplicacions Informàtiques, com a
responsable del contracte, ha informat favorablement la pròrroga del contracte, amb una
valoració de 29.493,75 € (IVA Inclòs).
4. El dia 21 d'agost de 2018 la Secretaria General va informar favorablement sobre l’
aprovació de la 1a i única pròrroga del contracte.
5. En l'expedient consta informe de conformitat de fiscalització limitada prèvia, emès en
data 7 de setembre de 2018 per la Intervenció General.
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 prorrogar els
contractes.
2. La clàusula 6a 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 pròrroga.
3. La competència per a l'aprovació de la 1a i única pròrroga 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 la 1a i única pròrroga del contracte de l'adquisició d'una llicència Liferay
Portal Enterprise Edition per a la gestió de continguts de la Seu Electrònica de la Diputació
de Tarragona subscrit amb l’empresa LIFERAY, SL (NIF B85341162), per un (1) any més,
a comptar des del 21 de novembre de 2018 fins el 20 de novembre de 2019.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-
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CINC (29.493,75 euros) IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 2018/9030
/920/64101/01 amb núm. d'operació 2018035471.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
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.
13. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ELABORACIÓ
DIÀRIA DEL RECULL DE NOTÍCIES DE PREMSA ESCRITA, DIGITAL I MITJANS
AUDIOVISUALS, DEL SERVEI D'HEMEROTECA DIGITAL I EL SERVEI DE L'EINA DE
VALORACIÓ DE NOTÍCIES, AMB CONTINGUTS INFORMATIUS D'INTERÈS PER A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE
20.283,82 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments o Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unitat de Comunicació de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació de la
Diputació de Tarragona té la necessitat de contractar el servei per l'elaboració diària del
Recull de Notícies de premsa escrita i digital, mitjans audiovisuals i xarxes socials, el Servei
d'Hemeroteca digital i el Servei de Valoració de Notícies.
Aquest servei permet disposar diàriament, a la Unitat de Comunicació, d'un Recull de
Notícies i informacions d'interès per a la Diputació de Tarragona, publicades diàriament en
els mitjans de premsa escrita, mitjans audiovisuals, xarxes socials i mitjans digitals “on-line”.
A aquests efectes, el cap de secció de Comunicació, ha redactat la memòria justificativa de
la necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, la tècnica responsable del
contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la
contractació del servei d'elaboració diària del recull de notícies de premsa escrita, digital i
mitjans audiovisuals, del servei d'hemeroteca digital i el servei de l'eina de valoració de
notícies, amb continguts informatius d'interès per a la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost base de licitació de 20.283,82 euros (IVA inclòs), que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació esmentada.
3. En data 30 d’agost de 2018 la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
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4. La Intervenció general ha emès informe de fiscalització prèvia.
Fonaments de dret
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no harmonitzat, en aplicació
dels articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant
LCSP).
2. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del servei d'elaboració diària del recull de
notícies de premsa escrita, digital i mitjans audiovisuals, del servei d'hemeroteca digital i el
servei de l'eina de valoració de notícies, amb continguts informatius d'interès per a la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 20.283,82 euros (IVA
inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec
de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 20.283,82 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 5020 / 922 / 22001 del pressupost 2018 i 2019 de la
Diputació, amb núm. d’operació 2018036364-A i 2018036366-A, condicionat a l'existència
de crèdit adequat i suficient per l'exercici 2019.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert (no harmonitzat), d’acord amb l’
article 135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Gabinet de Presidència i
Planificació.
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 publicació en el Perfil de
contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des
del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del president de la
Diputació.
14. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
FORMIGÓ I MORTER AMB DESTINACIÓ A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOTS 1 I 2), AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 103.470,12 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments o Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El Servei de Carreteres de la Diputació de Tarragona realitzen les actuacions de
manteniment dels elements de drenatge i senyalització vertical i abalissament de la xarxa
local de carreteres.
Per a l'execució de les tasques de manteniment esmentades, així com per a qualsevol altra
que calgui executar, s'estima necessari procedir a la tramitació d'un contracte de
subministrament de formigó a peu d'obra.
A aquests efectes, el cap de secció de conservació del Servei d’Assistència al Territori, ha
redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’aquest subministre,
amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la
idoneïtat de l’objecte del contracte.
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S’ha contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma separada i es troben
diferenciats de la següent manera:
Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona: que inclouen les actuacions a les comarques
del Tarragonès, Baix Penedés, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Camp i Priorat.
Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre: que inclouen les actuacions a les comarques de
la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

També consta a l’expedient l’informe del cap de l’Àrea del SAT sobre les repercussions del
contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el tècnic responsable
del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la
contractació del subministrament de formigó i morter amb destinació a les obres de
conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona, que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació esmentada, amb un
pressupost base de licitació de 103.470,12 euros (IVA inclòs), amb el següent desglòs:
Pressupost màxim
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Pressupost màxim de
licitació

LOT 1

58.905,00 €

12.370,05 €

71.275,05 €

LOT 2

26.607,50 €

5.587,57 €

32.195,07 €

3. En data 23 d’agost de 2018 la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
4. La Intervenció General ha emès informe de fiscalització prèvia a l'aprovació de l’
expedient.
Fonaments de dret
1. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert no harmonitzat, en aplicació
dels articles 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant
LCSP).
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2. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de formigó i morter amb
destinació a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (lots 1 i
2), amb un pressupost base de licitació de 103.470,12 euros (IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec
de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
obert.
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Tercer. Autoritzar la despesa de 103.470,12 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 3060 / 453 / 21000 del pressupost 2018, 2019 i 2020 de
la Diputació, amb núm. d’operació 2018035758-A, 2018035759-A i 2018035760-A,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per l'exercici 2019 i 2020.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert (no harmonitzat), d’acord amb l’
article 135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de
contractant.

- 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 publicació en el Perfil de contractant.
15. APROVACIÓ DE LA 1A I ÚNICA PRÒRROGA DEL SERVEI D'AUDITORIA DE
COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PATRONAT DE TURISME I BASE GESTIÓ
D'INGRESSOS (LOTS 1 I 2), SUBSCRIT AMB L'EMPRESA ERNST &AMP; YOUNG, S.L.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments o Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 1 de juny de 2018, rectificat per error material
pel decret de Presidència 2018-0001760, de 16 de juny de 2018,es van adjudicar els lots 1 i
2 del contracte del servei d'auditoria de comptes dels Organismes Autònoms Patronat de
Turisme i Base Gestió d'Ingressos, a l'empresa ERNST & YOUNG, S.L (NIF B78970506)
per un import màxim de DEU MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (10.974,70 €) IVA inclòs, pel preu unitari per hora de feina de 54,87€
(IVA inclòs) i màxim 200h per al lot 1, i per un import màxim de VINT-I-UN MIL NOUCENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (21.949,40 €) IVA inclòs,
pel preu unitari per hora de feina de 54,87€ (IVA inclòs) i màxim 400h per al lot 2.
2. El contracte es va formalitzar el dia 28 de juny de 2018 amb una durada de 6 setmanes
des de la formalització, amb la possibilitat de prorrogar el contracte del servei d’auditoria de
comptes de l’exercici 2018.
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3. Per decret de Presidència 2018-0002484, de 10 d’agost de 2018, es va suspendre l’
execució del contracte durant el mes d’agost de 2018, fixant com a data per reprendre els
treballs el 3 de setembre i ampliant el termini d’execució fins al 17 de setembre de 2018.
4. En data 7 de setembre de 2018, l’interventor accidental, com a responsable del
contracte, ha informat favorablement la pròrroga del contracte, amb una valoració de
10.974,70 € (IVA Inclòs) per al lot 1 i 21.949,40 € (IVA Inclòs) per al lot 2. A l’expedient
consta el consentiment de l’empresa adjudicatària per la execució de la pròrroga del
contracte.
5. En data 17 de setembre la Secretaria General ha emès informe favorable sobre l’
aprovació de la 1a i única pròrroga del contracte.
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6. En data 17 de setembre la Intervenció General ha emès informe de fiscalització limitada
prèvia a l’aprovació de la 1a i única pròrroga del contracte.
7. La competència per a l’aprovació de la 1a i única pròrroga del contracte del servei
d'auditoria de comptes dels Organismes Autònoms Patronat de Turisme i Base Gestió
d'Ingressos (lots 1 i 2) correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015).
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 prorrogar els
contractes.
2. La clàusula 6a 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 pròrroga.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a i única pròrroga del contracte del servei d'auditoria de comptes dels
Organismes Autònoms Patronat de Turisme i Base Gestió d'Ingressos (lots 1 i 2), subscrit
amb l'empresa ERNST & YOUNG, S.L (NIF B78970506), per al servei d’auditoria de
comptes de l’exercici 2018. D'acord amb el que preveuen els plecs que regeixen el
contracte, el termini d'execució dels treballs és de sis (6) setmanes des que s'hagi aprovat
la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici objecte de l'auditoria (exercici 2018),
moment en que la Intervenció General de la Diputació de Tarragona informarà a
l'adjudicatària i posarà a disposició d'aquesta la informació relativa als comptes per a la
prestació del servei.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de DEU MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
(10.974,70) IVA inclòs, per al lot 1 i VINT-I-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (21.949,40) IVA inclòs per al lot 2, ambdues amb
càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 2019/6020/931/22706 amb números d'operació
2018037484 per al lot 1 i 2018037487 per al lot 2, subordinant la despesa que s’ha d’
imputar a l’exercici 2019, a la condició suspensiva d’existència de crèdit que s’autoritzi per
aquest exercici en el pressupost.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
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- 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
16. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
DIVERSES SUBVENCIONS I PAM
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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 presentada 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
902.848,45euros, segons el detall següent:
SAM – AITC ....................................... 895.401,22 euros
Núm. 2160 .......................................... 895.401,22 euros
SAM – MSET ......................................
Núm. 2167 ..........................................

3.549,82 euros
3.549,82 euros

SAC-Cultura ......................................
Núm. 2169 ..........................................

3.897,41 euros
3.897, 41 euros

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:
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.
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3.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes subvencions a la Base de
Datos Nacional de Subvencions als efectes de la seva publicitat en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
4.- Comunicar a Tresoreria i als òrgans gestors de les subvencions.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
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17. APROVACIÓ DE LA DESPESA A FAVOR DE BASE- GESTIÓ D'INGRESSOS PER LA
RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DE LES LIQUIDACIONS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
PER SERVEIS PRESTATS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENTS A
LA LIQUIDACIÓ VOLUNTÀRIA DE JUNY (2018/3276) I LA LIQUIDACIÓ VOLUNTÀRIA DE
JULIOL (2018/3882).
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Primer- Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE- Gestió d'
Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en periode voluntari i executiu
dels recursos de dret de la Diputació de Tarragona.
Segon- Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les condicions
d'aquesta funció administraiva, BASE - Gestió d'Ingressos ha de percebre com a
compensació econòmica per les despeses derivades de la realització de les tasques
encomanades una compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Tercer- Segons la liquidació voluntària liquidable de juny, amb número 2018/3276, l'import
de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per part de de
BASE – Gestió d'Ingressos és de 63,66 euros, atès que la recaptació total corresponent al
període transcorregut entre 01/06/2018 i 30/06/2018 ha estat de 3.182,45 euros.
Quart- Per altra banda, segons la liquidació voluntària liquidable de juliol, amb número 2018
/3882, l'import de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per
part de de BASE – Gestió d'Ingressos és de 63,03 euros, atès que la recaptació total
corresponent al període transcorregut entre 01/07/2018 i 30/07/2018 ha estat de 3.150,46
euros.
Cinquè- El principi comptable públic de no compensació de les partides d'ingressos i
despeses obliga a registrar els descomptes com a despesa i els ingressos per l'import brut.
Sisè- D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona 2018
cal aprovar la despesa corresponent.
Fonaments de dret
Primer- Acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE – Gestió
d'Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona 2018.
En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar la despesa de 126,69 euros a favor de BASE – Gestió d'Ingressos, en concepte
de compensació econòmica per la gestió de la recaptació de les taxes i preus públics de la
Diputació de Tarragona detallats a les liquidacions voluntàries liquidables de juny ( 2018
/3276) i juliol (2018/3882), a càrrec de l'aplicació pressupostària de la Diputació de
Tarragona 2018/6020/932/22708.
2. Comunicar-ho a Tresoreria i al departament de Fiscalització

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.
18. PROPOSTA D'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 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 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:
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 Fundació Catalana de l'Esplai
Acord Junta Govern: 15/12/2017
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Objecte de la subvenció: Desenvolupament del programa Òrdago per a la prevenció de la
drogodependència i educació per a la salut, als centres escolars dels municipis del Camp
de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, any 2017
Quantitat concedida: 30.000,00 euros
Pressupost elegible: 30.000,00 euros
Despesa justificada: 30.030,94 euros
Quantitat sobre la que es reconeix l'obligació: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 1200 311 48905 02
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SAC - Gestió de Centres:
2. Subvenció nominativa a l'Institut d'Estudis Vallencs
Acord Junta Govern: 18/05/2018
Objecte de la subvenció: Activitats de suport al Taller d'Art de Valls i de les activitats
educatives culturals adreçades als escolars de l'Alt Camp, any 2018
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Pressupost elegible: 18.200,00 euros
Despesa justificada 1r semestre: 14.064,35 euros
Quantitat sobre la que es reconeix l'obligació del 1r 50% parcial: 7.500,00 euros
Import restant: 7.500,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 2020 334 48901 02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la Corporació, segons les
relacions comptables a l'aprovació que s'annexen i es detallen tot seguit, per un import
total de 37.500,00 euros:
SAM – MSET ................................................ 30.000,00 euros
Núm. 2172....................................................... 30.000,00 euros
SAC-Gestió de Centres................................ 7.500,00 euros
Núm. 2173...................................................... 7.500,00 euros
Tercer.- 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.
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.
Cinquè.- Comunicar a Tresoreria i als òrgans gestors de les subvencions.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
19. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE
CAIXA FIXA
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
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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
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
1.330,35 EUROS (€) segons detall següent:
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CORPORACIÓ .............................................. 1.330,35 €
Núm. 2133 (Protocol)...................................... 1.330,35 €
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.
20. 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 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 313.510,60 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Secretaria - Intervenció.............................................. 9.581,77 €
Núm. 02128.................................................................. 3.563,48 €
Núm. 02139.................................................................. 3.900,79 €
Núm. 01879.....................................................................302,50 €
Núm. 02164..................................................................1.815,00 €
Serveis Interns......................................................... 107.027,44 €
Núm. 02155................................................................. 72.921,95 €
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Núm. 02154................................................................. 33.327,46 €
Núm. 02156......................................................................778,03 €
Coneixement i Qualitat.............................................. 27.855,21 €
Núm. 02145................................................................. 27.855,21 €
SAM........................................................................... 2.516,80 €
Núm. 02124................................................................. 1.222,10 €
Núm. 02125................................................................ 1.294,70 €
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SAC......................................................................... 17.337,92 €
Núm. 02147................................................................2.189,72 €
Núm. 02119.................................................................. 995,53 €
Núm. 02132............................................................... 4.911,42 €
Núm. 02140............................................................... 4.171,55 €
Núm. 02136............................................................... 5.069,70 €
SAT.......................................................................... 149.191,46 €
Núm. 02152................................................................. 5.590,20 €
Núm. 02151................................................................ 1.610,07 €
Núm. 02120................................................................ 6.420,21 €
Núm. 02121...............................................................135.570,98 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 313.510,60 €.
3. Comunicar el present acord a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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 21 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/11/2018 a les 16:10:40

