DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 11 de maig de 2018
Essent dos quarts d'onze del matí queden reunits al Saló de Comissions
"Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern, sota
la Presidència del Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech per absència de
l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Corporació, i amb l’assistència
dels següents Srs. Diputats:
l’Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora
Excusen la seva assistència l’Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed i el Molt Il·ltre.
Sr. Josep Masdeu Isern.
Actua de Secretari la Sra. Maite Velayos Esplugas, cap de Servei de
Secretaria General per absència de la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
General de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.

Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència
de data 16 de juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord de Ple
de 28 de juliol de 2015, els membres de la Junta de Govern procedeixen a
l’adopció dels següents acords, tots ells per unanimitat excepte quan
expressament es fa constar una altra cosa.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 4
DE MAIG DE 2018
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 4 de maig de 2018.
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Serveis Jurídics
PUNT 2.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA
LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER DANYS A UN VEHICLE QUAN
CIRCULAVA PER LA CARRETERA TP-2039.
Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora XXX
en representació d’Allianz Seguros y Reaseguros S.A. i de la senyora
XXX contra la Diputació de Tarragona

Antecedents administratius
1. En data 25 de gener de 2018 la senyora XXX, actuant en representació
d’Allianz Seguros y Reaseguros S.A. i de la senyora XXX, presenta al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya un escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial contra la
Diputació de Tarragona (registrat d’entrada a la Diputació en data 29 de
gener de 2018), per danys al vehicle amb matrícula XXX, ocorreguts el dia 19
de maig de 2017 a causa d’una topada amb la biona de la carretera TP-2039.
En aquest escrit demana una indemnització de 1.032,13 euros en concepte
de reparació del vehicle. D’aquest import, 632.13 euros són reclamats per la
companyia asseguradora, i 400 euros són reclamats per la senyora XXX en
concepte de franquícia.
2. En data 2 de febrer de 2018 es requereix la senyora XXX perquè esmeni
els defectes detectats en l’escrit de reclamació, cosa que efectua mitjançant
l’aportació de dos nous escrits, registrats d’entrada a la Diputació de
Tarragona en dates 19 i 21 de febrer de 2018.
3. Per decret de la Presidència d’1 de març de 2018 s’admet a tràmit la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora XXX en
representació d’Allianz Seguros y Reaseguros S.A. i de la senyora XXX, que
es tramita segons els principis previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
4. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats
per un termini de 10 dies, durant el qual no presenten cap escrit
d’al·legacions en defensa dels seus drets i interessos.

Fets provats
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1. La senyora XXX és propietària del vehicle amb matrícula XXX, marca Land
Rover, model Range Rover Evoque.
2. Per al vehicle amb matrícula XXX la senyora XXX té subscrit un contracte
d’assegurança amb la companyia Allianz Seguros y Reaseguros S.A., amb
número de pòlissa XXX.
3. En data 13 de juny de 2017 el taller Augusta Gallery S.L. va emetre factura
de reparació del vehicle amb matrícula XXX, segons peritatge practicat, a
nom de la senyora XXX i per import de 632,13 euros.
4 En data 13 de juny de 2017 el taller Augusta Gallery S.L. va emetre una
segona factura de reparació del vehicle amb matrícula XXX, també a nom de
la senyora XXX, per l’import de 400,00 euros corresponents a la franquícia.
5. En data 31 de maig de 2017 Allianz Seguros y Reaseguros S.A. va
trametre un escrit al taller Augusta Gallery S.L. comunicant-li l’ordre de
transferència de 632,13 euros.
6. Segons les condicions del contracte d’assegurança de la pòlissa núm.
XXX, queda coberta la reparació dels danys materials ocasionats
accidentalment al vehicle amb independència del responsable, amb una
franquícia de 400 euros.
7. La carretera TP-2039 és de titularitat de la Diputació de Tarragona.
8. El Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona (SAT) no va
tenir coneixement del sinistre ni per mitjà dels comunicats del vigilant de
carreteres ni per mitjà de comunicació dels Mossos d’Esquadra.
9. El SAT no va tenir coneixement de l’estat que presentava la biona fins el
dia 31 de gener de 2018, data en què es comprova que a la carretera TP2039, al carril d’entrada a la rotonda d’accés a l’A7 provenint del Catllar, la
biona es troba despenjada del separador en un dels suports.
10. En el moment que el SAT efectua la comprovació – això és, a 31 de gener
de 2018 – la distància entre el límit extern de la línia contínua lateral de la
carretera i la biona despenjada era de 20 centímetres.
11. El carril d’entrada a la rotonda d’accés a l’A7, venint des del Catllar, té una
amplada de 5,1 metres.
12. La visibilitat dels usuaris de la via de l’accés a la rotonda és de 150
metres.
13. La visibilitat dels usuaris de la via de la biona en què pretesament va
impactar el vehicle és de 50 metres.
14. La velocitat màxima permesa al punt d’accés a la rotonda és de 40 km/h.
15. La intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles de la carretera TP-2039 és
de 2.380 vehicles/dia.
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16. El SAT no té coneixement d’altres incidències provocades per la biona de
la carretera TP-2039 al punt d’accés a la rotonda.
17. El SAT va dur a terme la reparació de la biona els dies 12 i 13 de febrer
de 2018.

Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per a apreciar l'existència de responsabilitat
patrimonial
L’article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, estableix
que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública
pels danys soferts en els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüència
del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la
responsabilitat patrimonial d'una administració pública és necessari que
concorrin una sèrie de requisits:
-

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser
efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure
jurídic de suportar el perjudici patrimonial sofert.
Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o
il·lícit de l'actuació administrativa.
Relació de causalitat directa i eficaç entre el fet imputat a
l'administració i el dany produït.
Exoneració en els supòsits de força major.
Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es
presenti abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la
responsabilitat.

2. Legitimació dels reclamants
En el supòsit de fet, la senyora XXX presenta la reclamació de responsabilitat
patrimonial actuant en representació de dos interessats: la companyia
asseguradora Allianz, per una banda, i la senyora XXX, per l’altra. La
reclamació es presenta en relació amb el sinistre que, segons el relat dels
reclamants, tingué lloc el dia 19 de maig de 2017, quan el vehicle amb
matrícula XXX circulava per la carretera TP-2039, provinent del Catllar, i a
l’entrada de la rotonda d’accés a l’A7 va impactar amb la biona de la
carretera.
Consta incorporada a l’expedient la pòlissa d’assegurança número XXX,
subscrita entre els avui reclamants. Segons el clausulat de la pòlissa, a la
data del sinistre quedava coberta la reparació dels danys materials
ocasionats al vehicle assegurat, pel 100% del valor del vehicle i dels seus
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accessoris, amb una franquícia de 400 euros.
L’article 43 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança,
faculta l’assegurador per exercitar els drets i accions que per raó del sinistre
correspondrien a l’assegurat, un cop pagada la indemnització i fins al límit
d’aquesta. Per tant, d’acord amb aquest article i amb el clausulat de la
pòlissa, Allianz estaria legitimada per reclamar un cop pagada la
indemnització, i només fins al límit d’aquesta. Mentre que la senyora XXX
també estaria legitimada per reclamar, però només per l’import corresponent
a la franquícia.

3. Manca de prova que els fets es produïssin a la carretera TP-2039
Com s’ha dit, els reclamants sostenen que el dia 19 de maig de 2017 el
vehicle amb matrícula XXX circulava per la carretera TP-2039, provenint del
Catllar, i a l’entrada de la rotonda d’accés a l’A7 va impactar amb la biona de
la carretera, que presentava una col·locació deficient. De resultes de la
topada, es produirien danys materials al lateral dret del vehicle.
En suport d’aquest relat fàctic, s’aporten dues fotografies a color de l’accés a
la rotonda, una fotografia a color de la biona amb la qual pretesament va
topar el vehicle, i una fotografia a color del lateral del vehicle danyat. Cal
posar de manifest, però, que es desconeix en quina data van ser preses les
imatges (i els reclamants, en el seu escrit inicial, tampoc ho especifiquen). En
aquestes fotografies s’aprecia que en un dels suports de la barrera lateral de
la carretera la biona s’havia desprès del separador, de tal manera que es
desviava lleugerament de l’alineació normal.
En qualsevol cas, el cert és que les fotografies no poden constituir, per si
mateixes, més prova que l’estat que presentaven la biona i el vehicle en el
moment que van ser preses. En altres termes: no serveixen per acreditar el
relat fàctic sostingut pels reclamants, perquè no proven que el dia 19 de maig
de 2017 el vehicle amb matrícula XXX impactés amb la biona de la carretera
TP-2039.
Arribats a aquest punt, és oportú ressenyar que la càrrega de la prova dels
fets constitutius de la reclamació correspon a la persona perjudicada, la qual
ha d'especificar les circumstàncies de l'accident, i n'ha d'aportar les proves
oportunes. La jurisprudència així ho ha establert en reiterades ocasions. La
Sentència número 220/2010, de 26 de febrer, del TSJ de Catalunya (recurs
729/2006) va declarar en relació amb la càrrega de la prova que existeix el
"principio general (artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que atribuye la
carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho, en cuya virtud, este Tribunal ha
de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no
siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto
de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor".

Als efectes de reforçar la deficiència probatòria, cal afegir que el SAT no va
tenir coneixement del sinistre, ni per mitjà de comunicació de Mossos
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d’Esquadra, ni per mitjà del comunicat del vigilant de carreteres, segons
l’informe emès per aquest Servei en data 22 de març de 2018.
En el supòsit de fet, per tant, no es pot tenir per acreditada la topada amb la
biona, perquè els reclamants no han aportat ni han proposat la pràctica de
cap prova que acrediti que l’accident va tenir lloc a la carretera TP-2039 el dia
19 de maig de 2017. Aquesta circumstància ja implica, per si sola, la
desestimació de la reclamació. Val a dir, però, que encara que es donés
certesa a la versió dels reclamants, la reclamació de responsabilitat
patrimonial tampoc podria estimar-se, pels motius que es raonen a
continuació.

4. Trencament del nexe causal: l’origen del dany no es troba en el servei
públic provincial, sinó en l’actuació de la mateixa víctima
El Tribunal Suprem ha declarat de forma reiterada que, malgrat ser la
responsabilitat patrimonial una responsabilitat de caràcter objectiu, aquesta
característica no pot comportar per se la imputació de tots els danys a
l'administració pública. La Sentència de l'Alt Tribunal de 30 de setembre de
2003 (recurs 732/1999), fent-se ressò d'un seguit de jurisprudència anterior,
declarà que la prestació per part de l'administració d'un determinat servei
públic i la titularitat per part d'aquella de la infrastructura material per a la seva
prestació no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial
converteixi les administracions públiques en asseguradores universals de tots
els riscos, a fi de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa pels
administrats que es produeixi independentment de l'actuació administrativa.
Si entenguéssim el contrari – raona el Tribunal – el sistema de responsabilitat
es transformaria en un sistema providencialista no contemplat a l'ordenament
jurídic vigent.
En síntesi, per imputar el resultat lesiu a l'Administració es requereix que els
danys siguin conseqüència del seu funcionament normal o anormal, de tal
manera que si els danys són conseqüència de l'actuació de tercers, o fins i tot
de la mateixa víctima, s'interromp el necessari nexe causal i no és possible
apreciar la responsabilitat patrimonial de l'administració
Els reclamants, en el seu escrit inicial, manifesten que l’accident va ser
causat exclusivament per “la deficiente colocación, conservación y
mantenimiento de la vía que se encuentra en el territorio de esta
Administración.” Entenen, per tant, que el dany és imputable a l’Administració.
Com s’ha apuntat en el Fonament de Dret anterior, en el supòsit de fet no
s’ha acreditat degudament l’estat que presentava la biona el dia 19 de maig
de 2017, data del sinistre. Així i tot, si per un moment donéssim certesa a la
versió del reclamant, hauríem de considerar que la biona presentava l’estat
que s’observa a les fotografies aportades conjuntament amb la reclamació.
Ara bé, en aquestes fotografies s’aprecia clarament que la biona en cap cas
envaïa el carril de circulació de la carretera TP-2039. De fet, ni tan sols
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superava la línia continua exterior de la carretera (és més, es mantenia a
certa distància d’aquesta línia).
En l’informe de 22 de març de 2018, el SAT va descriure el desperfecte en
els termes següents: “En la comprovació en el punt indicat es detecta que un
dels suports de la biona es troba despenjada del separador. La distància
entre la línia contínua i el punt on hauria impactat el vehicle és de 20 cm”. Val
a dir que l’aspecte que presentava la biona en les fotografies preses pel SAT
en dates 31 de gener i 2 de febrer de 2018 coincideix plenament amb el de
les fotografies aportades conjuntament amb la reclamació.
En qualsevol cas, el desperfecte que existia a la via pública tenia una entitat
mínima, manifestament insuficient per constituir un risc per al conductor
diligent, perquè es trobava més enllà de la línia contínua de la carretera. En
aquest sentit, cal tenir present que l’article 166.1 del Reglament de Circulació,
aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, disposa en relació
amb les marques vials de les carreteres:
“Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la
circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o
con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones”.

I que l’article 167 del mateix Reglament, al seu torn, estableix:
“La nomenclatura y significado de las marcas blancas longitudinales son los
siguientes:
a) Marca longitudinal continua. Una marca longitudinal consistente en una línea
continua sobre la calzada significa que ningún conductor con su vehículo o animal
debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella ni, cuando la marca separe los
dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de aquélla (...)”

És a dir, normativament es prohibeix la circulació per sobre de la línia
contínua de la carretera. Resulta incomprensible, per tant, com es va poder
produir el sinistre, sinó és admetent que el conductor/a del vehicle estava
incomplint la normativa de circulació, perquè circulava més enllà de la línia
contínua. En aquest sentit, a la primera fotografia incorporada a l’informe del
SAT (foli 91 de l’expedient administratiu), presa en data 2 de febrer de 2018,
s’aprecia com malgrat estar situat a sobre la línia contínua el vehicle que hi
figura queda separat de la biona en una distància de 20 centímetres.
Aquesta fotografia prova que el vehicle sinistrat havia de circular
necessàriament més enllà de la línia contínua, perquè ni tan sols circulant per
sobre d’aquesta – conducta que, per si mateixa, ja prohibeix Reglament de
Circulació – hauria topat amb la biona. S’ha produït, doncs, el trencament del
nexe causal entre el servei públic i el dany al·legat, perquè l’origen d’aquest
no estaria en l’actuació de l’Administració, sinó en la conducció negligent del
vehicle.
A tot això cal afegir tres elements de valoració més. El primer, que el sinistre
s’hauria produït a l’entrada d’una rotonda correctament senyalitzada, que és
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un punt on s’imposa als conductors la obligació de moderar la velocitat i
extremar la precaució. L'article 46.1.h) del Reglament de Circulació disposa:
"1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo
cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:
h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de
prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos."

Es tracta, per tant, d’un punt on el conductor/a del vehicle per força havia de
circular a velocitat reduïda, en el qual, segons l’informe del SAT, la visibilitat
de la biona pels conductors és de 50 metres. Pel que si el conductor/a
hagués circulat diligentment hauria hagut de veure el desperfecte amb
antelació, i consegüentment, hauria pogut modificar la trajectòria del vehicle
per evitar la topada.
En segon lloc, ha quedat acreditat que la calçada del carril d’entrada a la
rotonda té una amplada de 5,1 metres. Pel que en cap cas es forçava la
circulació a la zona propera a la biona, sinó més aviat el contrari: existia un
ampli espai perfectament apte per a circular i accedir a la rotonda sense el
més mínim risc de topada. S’aprecia perfectament a la quarta fotografia
incorporada a l’informe del SAT (foli 93 de l’expedient administratiu), presa en
data 2 de febrer de 2018.
I en darrer lloc, el fet que el SAT no tingui coneixement d’altres sinistres
causats pel desperfecte, en una via amb una IMD diària de 2.380
vehicles/dia, permet conjecturar que el desperfecte no suposava
absolutament cap risc per a una circulació diligent (circumstància que casa
perfectament amb la descripció informada pel SAT).
Finalment, cal apuntar que la reparació posterior que la Brigada del SAT
dugué a terme no pressuposa l'existència de negligència de l’ens provinicial
en la conservació de la via pública, ni dóna lloc a la responsabilitat
automàtica de l’Administració en els fets (en aquest sentit, per exemple,
dictamen 82/2016 de la Comissió Jurídica Assessora).
En resum, en el supòsit de fet no és possible apreciar responsabilitat de la
Diputació de Tarragona en la producció del resultat lesiu, perquè el dany no
va ser conseqüència del funcionament del servei públic – normal o anormal -,
sinó de l’actuació del conductor/a del vehicle, que va infringir el Reglament de
Circulació en superar la línia contínua de la carretera TP-2039.

En conseqüència, S’ACORDA:
1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora XXX en representació
d’Allianz Seguros y Reaseguros S.A. i de la senyora XXX contra la Diputació
de Tarragona, per danys al vehicle amb matrícula XXX ocorreguts el dia 19
de maig de 2017 a causa d’un impacte amb la biona de la carretera TP-2039.

8

2. Notificar-ho als interessats.
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 - SAM

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A LA
“POSADA A PUNT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS,
SECTORS 2,3 I 4. FASE II”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El complex esportiu municipal de l’Ajuntament de Deltebre ha estat sense
funcionament durant diversos anys, la qual cosa ha suposat un greu
deteriorament de les instal·lacions que fa que sigui impossible la seva
utilització.
2. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als
municipis i comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de Deltebre per
finançar aquesta inversió .
3. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica al
pressupost de 150.000 € a càrrec de l'aplicació pressupostaria
1010/342/76225/01 del pressupost de 2018 per “Ajuntament de Deltebre.
Posada a punt de les instal·lacions esportives municipals. Sectors 2, 3 i 4.
Fase II ”.
4. Els serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica
presentada i han emès un informe favorable per determinar la
subvencionalitat de la inversió.
L’Ajuntament de Deltebre ha presentat tota la documentació requerida.
5. L’Ajuntament de Deltebre, ha declarat de manera expressa i responsable
que no és deutora per cap concepte de la Diputació i que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
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d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), i que per tant compleix amb els requisits generals que
estableix la Llei general de subvencions i les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona, per a ser beneficiari d'una subvenció pública.

FONAMENTS DE DRET
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regula el procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les
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 pressupostària, llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Deltebre una subvenció per a la posada
a punt de les instal·lacions esportives municipals sectors 2,3 i 4 (Fase II).
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Concepte: Posada a punt de les instal·lacions esportives municipals sectors
2,3 i 4 (Fase II)
Pressupost elegible: 367.606,94 €
% concedit: 40,80 %
Import concedit: 150.000,00 €
Aplicació pressupostària: 1010-342-76225-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció
de la notificació.
Una vegada realitzades les actuacions del 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:
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-

Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord el model normalitzat
de la Diputació de Tarragona.

-

Certificat del secretari de l’Ajuntament de Deltebre, amb el vistiplau de
l’Alcalde, de contractació, finançament i divulgació (només amb la
primera certificació d’obra), d’acord el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.

-

Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, on consti el suport de la Diputació de Tarragona.

-

Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.

-

Relació valorada de seguiment de l’obra.

-

Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.

-

Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord
el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.

-

Balanç de despeses i ingressos, signat pel Secretari , amb el vistiplau
de l’Alcalde.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març de
2020.
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvenció.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, generals de subvencions i també,
d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
Tercer.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies
en matèria de transparència que li siguin aplicables.
L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions es sanciona d’acord
amb la legislació sobre transparència.
Quart.- L’import de la subvenció concedida té el caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
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conformitat, gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018 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 a
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, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.

Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació 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.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Deltebre i comunicar-ho a la
Intervenció General d’aquesta Diputació.

Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE CAPAFONTS I LLIURAMENT DE
L’IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PLA
D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, DEL PROGRAMA DE DESPESES
CORRENTS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017 a
l’Ajuntament de Capafonts.
2. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.
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3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que les despeses declarades són subvencionables
i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases reguladores, a excepció
de:
Núm. factura: 2186/2017
Data factura: 04/01/2017
Nom i NIF proveïdor: GTS SECURITY 1992, S.L.
Import factura: 755,04 €
Motiu pel qual no és elegible: la partida 227.01 treballs fets per
empreses en seguretat no és subvencionable donat que no és va
sol·licitar com a partida subvencionable.
Núm. factura: S1M701N0897666
Data factura: 29/09/2017
Nom i NIF proveïdor: ENDESA ENERGIA XXI, SLU.
Import factura: 44,83 €
Motiu pel qual no és elegible: factura no subvencionable donat que
s’ha presentat per duplicat.
No obstant això, l'import total elegible justificat és superior a la subvenció
concedida i, per tant, correspon el pagament total de la mateixa.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-46217-02
hi ha crèdit suficient.
5. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació
es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.

FONAMENTS DE DRET
1. 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. En concret l’article 88.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions que permet, sempre que la normativa prevegi, la possibilitat
fer el pagament de la subvenció previ a la justificació.
4. Base 14.3 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que
regula les especificitats del Programa de despeses corrents en quan a la
justificació i el pagament de les actuacions.
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5. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Capafonts que
s'indica a l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de
subvencions del PAM 2017.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Capafonts
Municipi:
Capafonts
Concepte subvenció:
Despesa corrent 2017
Data Acord concessió:
15-12-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-46217-02
Pressupost Elegible:
35.211,65 euros
Import concedit:
33.451,07 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
95,00%
Import pagat per bestreta:
16.725,54 euros
Despesa justificada:
34.425,88 euros
Despesa justificada elegible:
33.626,01 euros
Import restant a pagar:
16.725,53 euros
Número d'operació anterior:
2017056921
Total: 16.725,53 euros
* La diferència entre la despesa justificada i la despesa elegible correspon a:
Núm. factura: 2186/2017
Data factura: 04/01/2017
Nom i NIF proveïdor: GTS SECURITY 1992, S.L.
Import factura: 755,04 €
Motiu pel qual no és elegible: la partida 227.01 treballs fets per
empreses en seguretat no és subvencionable donat que no és va
sol·licitar com a partida subvencionable.
Núm. factura: S1M701N0897666
Data factura: 29/09/2017
Nom i NIF proveïdor: ENDESA ENERGIA XXI, SLU.
Import factura: 44,83 €
Motiu pel qual no és elegible: factura no subvencionable donat que
s’ha presentat per duplicat.
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No obstant això, l'import total elegible justificat és superior a la subvenció
concedida i, per tant, no afecta al pagament de la mateixa.
Tercer. 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.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
general.

Règim de recursos:
-

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

-

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

PUNT 5.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L’IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE
VIDEOVIGILÀNCIA A L’AV. CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern acorda la concessió
d'una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de l’Aldea, per a la
instal·lació del sistema de videovigilància a l’Av. Catalunya per l’import de
20.000 €.
2. L'Ajuntament de l’Aldea ha presentat la documentació justificativa
corresponent per un import total de 19.536,35 €.
3. La documentació justificativa, ha estat revisada i s'ha comprovat que
l’actuació justificada s'adequa a l'actuació subvencionable.
4. D'acord amb la justificació presentada, s'ha comprovat que l'import total
de les actuacions executades és menor al presentat inicialment.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-132-76252-02
hi ha crèdit suficient.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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7. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació
es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'ajuntament que s'indica a
l’apartat segon.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de l'Aldea
Municipi:
L'Aldea
Concepte subvenció:
Única - Sistema videovigilància
Data Acord concessió:
30-06-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-132-76252-02
Pressupost Elegible:
24.045,02 euros
Import concedit:
20.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 83,18%
Despesa justificada:
19.536,35 euros
Import a pagar amb reducció:
16.250,33 euros
Import no justificat a donar de baixa:
3.749,67 euros
Número d'operació anterior:
2017031969
Total: 16.250,33 euros

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

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

-

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

PUNT 6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L’AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L’IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, DEL PROGRAMA
D’INVERSIÓ.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
4. S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades és menor
al presentat inicialment, d’acord amb la justificació presentada.
5. S’ha comprovat que l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 hi
ha crèdit suficient.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que 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 14.3 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que
regula les especificitats del Programa de despeses corrents en quan a la
justificació i el pagament de les actuacions.
Per tant, S’ACORDA:
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Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Cabra del
Camp que s'indica l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques
reguladores de subvencions del PAM 2017.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi:
Cabra del Camp
Concepte subvenció:
1ª final - Adquisició i col·locació d'un
semàfor
Data Acord concessió:
15-12-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible:
22.084,32 euros
Import concedit:
20.980,10 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
21.721,32 euros
Import a pagar amb reducció:
20.635,25 euros
Import no justificat a donar de baixa:
344,85 euros
Número d'operació anterior:
2017056703

Total: 20.635,25 euros
Tercer. 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.
Quart. Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
-

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

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.
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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
PUNT 7.- PROPOSTA D’INICIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ
DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE TÈCNIC/A
SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (NÚMERO 26), ADSCRITA A
L’ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ - COMUNICACIÓ,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (CONV. 17/030).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. A la plantilla de personal funcionari d'aquesta Diputació hi ha vacant una
plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior d’administració
especial, adscrita a l’Àrea Gabinet de Presidència i Planificació –
Comunicació, grup A, subgrup A1, plaça número 26.
2. Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació i modificació de l’Oferta pública
d’ocupació de l’any 2017, i reservada al torn de lliure (BOPT núm. 237, de 12
de desembre de 2017).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
4. En data 2 de maig de 2018 la Intervenció de fons ha emès el corresponent
informe favorable de fiscalització limitada prèvia, número 1013.

FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals (en
endavant, RPEL), el procés de selecció es regeix per les bases aprovades i
que són de compliment obligatori per part de l’Administració, dels tribunals
que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de
les proves per a la selecció del personal és competència del President de la
Diputació de Tarragona. No obstant això, per decret de la presidència de 16
de juliol de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b) de la LBRL en
relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió
corporativa, es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències
de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les
proves i les convocatòries de selecció de personal, excepte les que es
declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
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3. L’art. 76 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar
amb la convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província
conjuntament amb les bases.
L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir
els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de
personal funcionari i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció,
mitjançant el procediment de concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de
personal funcionari de carrera de tècnic/a superior d’administració especial
(número 26), adscrita a l’Àrea Gabinet de Presidència i Planificació –
Comunicació, grup A, subgrup A1, inclosa en l’ampliació i modificació de
l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2017, i reservada al torn lliure (BOPT
núm. 237, de 12 de desembre de 2017 ).
Segon. Iniciar la convocatòria 17/030 de l’esmentat concurs oposició,
mitjançant torn lliure.
Tercer. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
perquè instrueixi l’expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça
de personal funcionari de carrera.

Règim de Recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l’endemà d'aquesta 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 d'aquesta publicació, davant del
President de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
PUNT 8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE
BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
"CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE LA POBLA DE
MONTORNÈS. CARRETERES T-210 I T-211", I APROVACIÓ DE PREUS
JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS.
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern de 26 de juny de 2015, es va aprovar
definitivament el Projecte "Condicionament de la travessera de la Pobla de
Montornès. Carreteres T-210 i T-211" (BOP núm. 154, de 4 de juliol de 2015),
i es va iniciar l’expedient expropiatori.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va
ser publicada al BOP de Tarragona núm. 232 i al Diari de Tarragona, totes
dues publicacions de data 7 d’octubre de 2015, i es va exposar al tauler
d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de la Pobla de Montornès.
3. Pels acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de dates
15/04/2016, 29/07/2016 i 24/03/2017, es van aprovar els preus justos per
mutu acord amb els propietaris afectats per l’esmentat Projecte, llevat de la
finca núm. 3 del parcel·lari atès que ningú va comparèixer a l’expedient, raó
per la qual es van continuar les diligències amb el Ministeri Fiscal.
Finalment la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya, en la
seva sessió celebrada el 22/06/2017, va fixar el preu just aquesta finca núm.
3 de l’esmentat Projecte en un import de 2.927,83 euros, el qual es va
consignar en data 17/11/2017 en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria
d’aquesta Corporació.
4. Un cop acabades les obres de construcció del Projecte "Condicionament
de la travessera de la Pobla de Montornès. Carreteres T-210 i T-211", el
Servei d'Assistència al Territori informa que ha comprovat les superfícies
realment ocupades a les parcel·les afectades per les obres, i s'ha constatat la
necessitat de modificar les superfícies afectades a les finques del parcel·lari
de l’esmentat Projecte i d’incloure en la relació de béns i drets afectats la
finca número 6.
5. S’ha arribat a un acord amb els propietaris afectats que han de rebre
indemnitzacions addicionals, respecte a la quantia d’aquestes i preus
considerats justos per la Diputació.
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Respecte de la finca núm. 3, es proposa ampliar en la quantitat de 555,11
euros més, de 2.927,83 euros a 3.482,94 euros, la quantitat consignada en
concepte de preu just, una vegada recalculat el preu just que li correspon per
les afectacions addicionals a l’esmentada finca conforme estableix l’acord del
Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 22/06/2017.
6. La Intervenció general ha emès informe favorable sobre l’existència de
crédit per al pagament del preu just.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 5 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix
que quan no comparegui a l’expedient els propietaris o titulars de les finques
afectades s’han d’entendre les diligències amb el Ministeri Fiscal.
2. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa estableix que la utilitat pública
s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans
d’obres i serveis de la província.
3. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis
comprengui la descripció material i detallada dels béns o drets que consideri
d’expropiació necessària, la necessitat d’ocupació s’entén implícita en
l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat a formular la
relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
4. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es
refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són
objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
5. L’article 50.1 de la LEF diu que quan hi hagi qualsevol litigi o qüestió entre
l’interessat i l’Administració, s’ha de consignar el preu just per la quantitat que
sigui objecte de discòrdia.

Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte
"Condicionament de la travessera de la Pobla de Montornès. Carreteres T210 i T-211", amb les superfícies realment afectades per l'execució de l'obra:

Finca

Titular i domicili

001

XXX

002

XXX

003

XXX

004

XXX

005

XXX

Terme
municipal
Pobla de
Montornès
Pobla de
Montornès
Pobla de
Montornès
Pobla de
Montornès
Pobla de
Montornès

Referència cadastral
Polígon
Parcel·la

Superfície
expropiada

Ocupació
temporal

Servituds

X

63,24 m2

48,51 m2

--

2

--

---

X

X

334,50 m

X

X

691,50 m2

--

X

X

680,35 m

2

--

X

X

68,81 m2

--

---
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006

XXX

Pobla de
Montornès

X

X

--

185,51
m2

32 ml. (64 m2) de
servitud de pas de
telefònica

SEGON. Exposar l'esmentada relació de béns i drets pel termini de 20 dies
hàbils, en el tauler d'anuncis de la Diputació i de l'Ajuntament de la Pobla de
Montornès, i publicar en el BOP de Tarragona i en el Diari de Tarragona.
TERCER. Aprovar les següents actes de preu just per mutu acord definitives,
els preus justos addicionals de les finques que es relacionen, de conformitat
amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte "Condicionament de la
travessera de la Pobla de Montornès. Carreteres T-210 i T-211:
Finca

Propietari

1.

Domicili

NIF

Import

2

XXX

XXX
43883 Roda de Berà

XXX

43,99

4i5

XXX

C/ XXX
43761 – Pobla de Montornès

XXX

650,04

TOTAL

694,03

QUART. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per
un import total de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRES
CÈNTIMS (694,03), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost
de l’exercici 2018.
CINQUÈ. Transferir els imports esmentats al números de compte autoritzats
pels propietaris a aquests efectes.
En el supòsit què no puguin cobrar els imports del preus justos per existir
càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la
titularitat, es consignaran els seus imports a la Caixa de Dipòsits de la
Diputació de Tarragona.
SISÈ. Reajustar la quantitat consignada com a preu just corresponent a la
finca núm. 3 del parcel·lari de l’esmentat Projecte, a nom del Sr. XXX,
ampliant-la en la quantitat de 555,11 euros més, de 2.927,83 euros a
3.482,94 euros.
SETÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la
redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de
les finques afectades, i notificar-ho al Ministeri Fiscal.
VUITÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a
comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació
o, en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de conformitat amb el que
disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre immobiliari.
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PUNT 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE
CESSIÓ DE TERRENYS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “CONDICIONAMENT DE LA INTERSECCIÓ DE L’ACCÉS A LA
COOPERATIVA DE BENISSANET AMB LA CARRETERA T-324”.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 27 de juliol de 2016, els representants de la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament de Benissanet, i la Cooperativa Grup Fruiter de
Benissanet SCCL, van signar un conveni pel qual la Cooperativa Grup Fruiter
de Benissanet SCCL cedia a l’Ajuntament de Benissanet, amb reserva
d’aprofitament urbanístic i com a part de les cessions obligatòries i gratuïtes,
els següents terrenys de les dues finques del terme municipal de Benissanet
afectades pel Projecte de condicionament de la intersecció de l'accés a la
cooperativa de Benissanet amb la carretera T-324, propietat de la
Cooperativa Grup Fruiter de Benissanet, SCCL:
Núm. finca

Ref. cadastral

Superfície

01
02

1384621CF0418C0001SK
1384620CF0418C0001EK

349 m2
44 m2

2. En data de 27 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Benissanet va
aprovar el conveni esmentat i la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, en data 28 de setembre de 2016, va acceptar els terrenys cedits
per l’Ajuntament de Benissanet per tal de procedir a executar l’esmentat
Projecte.
3. Un cop acabades les obres del Projecte de condicionament de la
intersecció de l'accés a la cooperativa de Benissanet amb la carretera T-324,
el Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona informa que
s’han comprovat les superfícies realment ocupades a les parcel·les afectades
per les obres, i aquestes han variat en el sentit que es detalla a continuació:
Núm. finca

Ref. cadastral

Superfície

01
02

1384621CF0418C0001SK
1384620CF0418C0001EK

354 m2
39 m2

4. En data 31 de gener de 2018, els representants de la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament de Benissanet i la Cooperativa Grup Fruiter de
Benissanet SCCL, han signat una addenda al Conveni de data 27 de juliol de
2016, per tal d’adequar les superfícies afectades per l’esmentat Projecte a les
realment ocupades.
L’esmentada addenda al Conveni ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Benissanet en data 31 de gener de 2018.
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FONAMENTS DE DRET
1. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es
refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són
objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.
2. L’article 215 del Reglament de la Llei d’urbanisme estableix el procediment
a seguir per a l’ocupació directa.
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’addenda al Conveni signat el dia 27 de juliol de 2016 amb
l’Ajuntament de Benissanet i la cooperativa Grup Fruiter de Benissanet,
SCCL, aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament de Benissanet en data 31
de gener de 2018, de cessió final de 354 m2 de la finca núm. 01 del parcel·lari
del Projecte de condicionament de la intersecció de l'accés a la cooperativa
de Benissanet amb la carretera T-324, amb referència cadastral núm.
1384621CF0418C0001SK, i 39 m2 de la finca núm. 02 del mateix Projecte,
amb referència cadastral núm. 1384620CF0418C0001EK, com a superfícies
realment ocupades per a l’execució de les obres de l’esmentat Projecte.

INTERVENCIÓ

PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES I
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions d’aprovació,
s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal d’aprovar les
factures i els justificants de despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
i liquidació d'obligacions.
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S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2018 que es relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total
de 176.073,60 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Secretaria-Intervenció-Tresoreria........................
Núm. 01107................................................................
Núm. 01096.....................................................................

1.597,20 €
1.502,70 €
94,50 €

Serveis Interns......................................................
Núm. 01112...................................................................
Núm. 01122...............................................................
Núm. 01130................................................................
Núm. 01135..............................................................
Núm. 01136................................................................

30.642,19 €
350,69 €
3.006,98 €
9.126,09 €
11.453,87 €
6.704,56 €

Recursos Humans ................................................
Núm. 01080..............................................................

23.346,36 €
23.346,36 €

Coneixement i Qualitat.........................................
Núm. 01142................................................................
Núm. 01113..............................................................

53.197,53 €
2.436,96 €
50.760,57 €

SAM..........................................................................
Núm. 01098................................................................
Núm. 01139................................................................
Núm. 01140................................................................

11.716,00 €
3.815,66 €
5.976,44 €
1.923,90 €

SAC..........................................................................
Núm. 01118..............................................................
Núm. 01117................................................................
Núm. 01111...................................................................
Núm. 01116...................................................................
Núm. 01106...................................................................
Núm. 01105................................................................
Núm. 01102................................................................
Núm. 01099...................................................................
Núm. 01081..............................................................
Núm. 01079................................................................
Núm. 01120.....................................................................
Núm. 01125................................................................
Núm. 01129................................................................

46.301,60 €
10.010,98 €
1.293,18 €
976,85 €
319,80 €
175,00 €
4.527,20 €
5.329,09 €
677,60 €
10.974,06 €
3.786,69 €
77,38 €
1.880,63 €
1.392,00 €

SAT............................................................................
Núm. 01138................................................................

9.272,72 €
9.272,72 €
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2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE
BESTRETA DE CAIXA FIXA.
Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la
seva aplicació vigent al pressupost, essent l'import total de 782.30 EUROS
(€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ....................................................................
Núm. 01119(Conservatori Tortosa)...................................
Núm. 01121(Conservatori Tarragona)..............................
Núm. 01131 (Serveis Generals)........................................

782.30€
248.93 €
528.37 €
5.00 €

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

PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
DOMICILIADES DEL MES DE MAIG.
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis durant
el mes de maig de 2018 i de conformitat amb el procediment que s'estableix
en les Bases d'Execució del vigent pressupost ,
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades segons
càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la
seva aplicació al pressupost vigent, éssent l'import total de 128.964,79 Euros
segons el detall següent:

Relacions Corporació...................................................

128.964,79 €
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Núm. 01877 (Prèstecs).....................................................

128.964,79 €

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

PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O
SUBVENCIONS NOMINATIVES CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
S'ha rebut una proposta de resolució d'un dels departaments de la Diputació
de Tarragona, respecte la documentació presentada per l'entitat que es
relaciona a continuació, per justificar les subvencions concedides en els
convenis aprovats pels acords que així mateix s'indica.
S'han revisat i comprovat que compleix els extrems assenyalats a les bases
d'execució del pressupost i els requisits bàsics establerts a la Instrucció de
Control Intern de la Diputació de Tarragona per a la fiscalització limitada
prèvia.

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de l'entitat que es detalla, amb la
quantitat que s'indica, a càrrec de l'aplicació pressupostària així mateix
assenyalada:

SAM-AITC:
1. Conveni amb l'Ajuntament de Barberà de la Conca
Acord Junta Govern: 16/09/2016
Objecte de la subvenció: Finançament de les actuacions d'estabilització del
subsòl. Direcció de les obres i seguretat i salut I i II fases.
Quantitat concedida: 21.296,00 euros
Pressupost elegible: 21.296,00 euros
Import lliurat anteriorment: 12.777,60 euros
Despesa justificada: 8.518,40 euros
Quantitat a lliurar: 8.518,40 euros
Import restant: 0,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 1010 1522 76250 02

Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que s'adjunten a
l'expedient, per un import total de 8.518,40 euros:
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SAM-AITC .......................................................................... 8.518,40 euros
Núm. 1146 .......................................................................... 8.518,40 euros
Tercer.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

PUNT 14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS DEL
PAM.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a diverses
línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen a
continuació, per un import total de 433.821,49 euros, segons el detall
següent:
SAM - AITC ...................................................................... 375.317,20 euros
Núm. 1148
................................................................... 375.317,20 euros
SAM - Medi Ambient....................................................... 49.671,98 euros
Núm. 1150
................................................................... 49.671,98 euros
Servei d'Assistència al Ciutadà ...................................
8.832,31 euros
Núm. 1147 ........................................................................... 8.832,31 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents beneficiaris
de les subvencions concedides en el seu dia i que consten a les relacions
comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
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3.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

PUNT 15.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC AMB EL CONSELLS
COMARCALS.
S'ha rebut una proposta de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM, respecte del pagament de la dotació
econòmica del Programa d’Assistència i gestió de serveis de l'any 2017 al
Consells Comarcal del Priorat, dins el conveni marc de col·laboració i
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per
optimitzar la prestació dels serveis municipals aprovat pel Ple de la
Corporació d'1 d'abril de 2016.
S'ha revisat i comprovat que compleix els extrems assenyalats a les bases
d'execució del pressupost i els requisits bàsics establerts a la Instrucció de
Control Intern de la Diputació de Tarragona per a la fiscalització limitada
prèvia.

S'ACORDA:
1.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del Programa d'Inversions
de l’any 2017 i lliurar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20181010-94376500-02, la quantitat que s’indica al Consell Comarcal que es detalla a
continuació, inclòs a la relació d’aprovació que s’adjunta a l’expedient:

Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Import concedit: 73.847,00 euros
Pagaments efectuats: 0,00 euros
Import parcial a lliurar: 5.725,63 euros (C3 = 3.777,30 euros i C4 = 1.948,33
euros)
Import restant: 68.121,37 euros
Rel. d’aprovació núm.: 1123

2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions.
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3.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes
subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la
seva publicitat en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

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