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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 29 de juny de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 29 de juny de 2021
Hora d'inici: 13:05
Hora de finalització: 13:14
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)

En el punt 3 de l’Ordre del dia, el Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs Roiget essent les 13:06 h s’
incorpora a la sessió.
Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019 i per acord del Ple de data 2 d'agost de 2019, 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.
ACORDS
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SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 22 DE JUNY DE 2021.
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Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 22 de juny de 2021.

Serveis Jurídics
2. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 60/2021, DE DATA 14 D’ABRIL DE 2021,
DICTADA EN EL RECURS ORDINARI NÚM. 356/2017 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA, INTERPOSAT CONTRA LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
La Junta de Govern queda assabentada del següent:
Fets
1. El senyor XXX va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona, de data 28 de juliol de 2017, que acorda la suspensió
provisional del servei de bar cafeteria i restaurant del Palau de la Diputació i el tancament del
local a partir del dia 16 d’agost de 2017.
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona
amb el núm. de recurs ordinari 356/2017.
2. En data 14 d’abril de 2021 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 60/2021 per la qual
es declara la inadmissibilitat del recurs presentat per la part actora. Aquesta sentència va
esdevenir ferma per la Diligència de data 11 de juny de 2021.
La part dispositiva de la Sentència estableix:

“FALLO
Debo acordar y ACUERDO declarar la inadmisibilidad del presente recurso contenciosoadministrativo.
Se imponen las costas a la parte demandante, con el límite de 200 euros, IVA
incluido.”
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableixen
l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats de la Sentència núm. 60/2021, de data 14 d’abril de 2021, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.
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3. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 73/2021, DE DATA 26 DE FEBRER DE 2021,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 295/2019 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA, INTERPOSAT CONTRA LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
La Junta de Govern queda assabentada del següent:
Fets
1. La senyora XXX va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 17 de maig de 2019, relatiu a la desestimació
de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocorreguts el dia 23 de març de
2017 a causa d’una caiguda que segons manifesta va patir a les escales del vestíbul de l’
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus.
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona
amb el núm. de procediment abreujat 295/2019.
2. En data 26 de febrer de 2021 l’esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 73/2021 per la
qual es desestima el recurs presentat per la part actora.
La part dispositiva de la Sentència estableix:
“FALLO
DESESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por XXX XXX contra la
desestimación de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de
Reus que se confirma íntegramente sin costas.”
3. En data 5 de març de 2021 la lletrada de la Diputació de Tarragona va presentar escrit de
sol·licitud de RECTIFICACIÓ de la sentència que va ser resolt pel Jutjat amb la Interlocutòria
de data 8 de març de 2021.
La part dispositiva de la Interlocutòria estableix:
“PARTE DISPOSITIVA
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Estimo la petición formulada por el/la letrada de la Diputación de Tarragona en nombre y
representación de la la parte demandada Diputación de Tarragona de rectificar la
Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 26 de febrero de 2021, en el
sentido de que queda definitivamente redactada de la siguiente forma:
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Que en su fundamento Juridico Segundodonde donde dice, ”En base a todo ello
esta Juzgadora considera, al igual que entiende el Ayuntamiento de Reus y la
representación de la Cia aseguradora …“, debe decir, ”En base a todo ello esta
Juzgadora considera, al igual que entiende la Diputación de Tarragona y la
representación de la Cia aseguradora …”
Que en su Fallo donde dice, “DESESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta
por XXX XXX contra la desestimación de la reclamación por responsabilidad patrimonial
del Ayuntamiento de Reus que se confirma íntegramente sin costas“, debe decir, ”
DESESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por XXX XXX contra la
desestimación de la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Diputación de
Tarragona que se confirma íntegramente sin costas.”
4. Finalment en data 13 de maig de 2021 l’esmentat Jutjat ha dictat Diligència d’ordenació que
declara ferma la sentència de data 26 de febrer de 2021, rectificada per la Interlocutòria de data
8 de març de 2021.
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableixen
l’obligació de complir les sentències en la forma que en ells s’especifica.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentat de la Sentència núm. 73/2021 de data 26 de febrer de 2021 i la
Interlocutòria de data 8 de març de 2021, ambdues dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona.
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT
4. APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’
EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A L’ELABORACIÓ D’UN CENS DE POLÍGONS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA DE 3 DE JULIOL DEL 2017.
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De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
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El 19 de maig del 2017, la Junta de Govern aprova el Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’
elaboració d’un cens de polígons d’activitat econòmica.
El 3 de juliol del 2017, la Diputació de Tarragona signa el Conveni amb el Departament d’
Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per l’elaboració dels cens que forma
part d’una de les línies d’actuació específiques compresa en el Pacte Nacional per la Indústria,
dirigida a establir mesures de política industrial que serveixin per transfomar el model industrial
de Catalunya i reactivar el sector productiu.
Les quatre diputacions catalanes, en tant que administracions coordinadores de les polítiques
de promoció econòmica coincideixen amb aquesta voluntat de suport a l’activitat industrial en
exercici de les competències que els hi són pròpies d’acord amb allò que disposa l’article 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’
Administració Local (LRSAL).
La generació d’un únic repositori d’informació de caràcter públic, de fàcil accés tant per a les
administracions que el construeixen com pels possibles usuaris del mateix, respon de manera
directa a l’interès dels diferents municipis de disposar els elements necessaris per tal de
facilitar l’atracció de capitals i empreses als respectius polígons d’activitat econòmica. L’acció
conjunta i coordinada de les diferents administracions permet la generació d’un valor
incremental a les respectives activitats aconseguint, d’aquesta manera, un desenvolupament
excel·lent de les tasques que corresponen a cada administració. No hi ha cap mena de dubte
que en uns temps absolutament globalitzats, l’atracció de recursos econòmics i productius als
diferents municipis que disposen d’espais específicament dedicats a l’activitat econòmica com
són aquest tipus de polígons, és una operació en la qual la intervenció de tots els agents
administratius implicats resulta un avantatge competitiu de primer ordre.
Aquest cens es basa en la informació proporcionada pels respectius ajuntaments, que s’
incorpora al Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) de forma
actualitzada i completada amb les dades que obtenen les diputacions directament dels ens
locals.
Es donen per finalitzats els treballs d’elaboració del cens de polígons d’activitat econòmica amb
l’actualització de les dades referides a 217 dels 226 la qual cosa suposa un 96,02% dels PAE
del territori.
A inicis de l’any 2020, la Direcció General d’Indústria proposa dur a terme la segona fase del
projecte que consisteix en incorporar el sòl industrial en desenvolupament dels municipis
tarragonins al SIPAE, amb l’objectiu d’ampliar els elements per atraure possibles inversors que
estiguin valorant la possibilitat d’instal·lar-se en un futur pròxim a Catalunya.
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El dia 16 de juny del 2020, la Junta de Govern va acordar la proposta de Projectes Europeus i
Regió del Coneixement la qual va ser: “Aprovar l'Addenda al Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’
elaboració d’un cens de polígons d’activitat econòmica de 3 de juliol del 2017”. Aquesta
addenda finalment no es va formalitzar i, per tant, no va entrar en vigor degut a la situació de la
COVID-19, la qual cosa impedia als ajuntaments realitzar les tasques d’execució de la segona
fase del SIPAE.

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 F3261ACBE5CD4DBD84169E7CC22C4DBD i data d'emissió 12/07/2021 a les 11:55:47

La voluntat que es va subscriure al Desè Pacte, de l’esmentat Conveni, Modificació del
Conveni, exposa que “Amb l’acord de totes les parts signants, aquest conveni podrà ser
modificat mitjançant les corresponents addendes”.
En l’actualitat, per tal de donar continuïtat al conveni, i tenint en compte que l’addenda
aprovada al 16/06/2020 no va entrar en vigor, es proposa una nova Addenda al Conveni de
col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de
Tarragona per a l’elaboració d’un cens de polígons d’activitat econòmica de 3 de juliol del 2017,
que consisteix en:
- Incorporar al pacte segon del conveni relatiu als compromisos de les parts el punt següent:
“5. En una segona fase del projecte, i en relació al cens de sòls no desenvolupats per activitat
econòmica, correspondrà al Departament d’Empresa i Coneixement l’actualització de la
plataforma d’intercanvi d’informació i les tasques de distribució inicial de la informació, que
inclourà els sòls urbanitzables delimitats i no delimitats, així com els sòls urbans no consolidats
que figuren en el Mapa urbanístic de Catalunya.
Per la seva part, en aquesta segona fase, les Diputacions s’encarregaran de la recopilació i
explotació de la informació en els seus respectius àmbits territorials mitjançant la tramesa d’
aquesta informació als ens locals i el seguiment de la seva compleció.”
Per aquesta segona fase s’estableix un termini per a la recopilació de la informació de fins el 30
de setembre de 2021, i per a la integració de la informació en la plataforma d’intercanvi fins el
31 de desembre de 2021”. (Pacte segon de l'addenda).
- Modificar el pacte sisè del conveni relatiu a la vigència i pròrroga:
"Aquesta addenda entrarà en vigor un cop s’hagi signat per totes les parts i fins a la finalització
de les tasques previstes i sempre i quan es mantingui la vigència del conveni signat el
proppassat 3 de juliol de 2017. Es prorroga la vigència del conveni fins el 3 de juliol del 2025".
(Pacte tercer de l'addenda).
Les quatre diputacions valoren positivament la proposta de la Direcció General d’Indústria.
La Secretaria General ha emès el corresponent informe favorable sobre l’esborrany de l’
addenda del conveni.
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Fonaments de dret
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis
dels ens locals
Decret 2019-0003370 de 14 d’agost del 2019, de delegació de competències de la Presidència
a la Junta de Govern
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Deixar sense efecte l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Departament d’
Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’elaboració d’un cens de
polígons d’activitat econòmica, el qual es va signar el 3 de juliol de 2017, aprovada per acord
de Junta de Govern el 16 de juny del 2020.
Segon.- Aprovar la nova Addenda del Conveni de col·laboració entre el Departament d’
Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’elaboració d’un cens de
polígons d’activitat econòmica, el qual es va signar el 3 de juliol de 2017, que s'annexa.
Tercer.- Facultar la presidenta de la Diputació per a la signatura i per a dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.
Quart.- Assignar el desenvolupament de la segona fase del SIPAE a l’Àrea de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement.
Cinquè.- Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany de l’addenda del conveni, al Departament d’
Empresa i Coneixement, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i la Diputació de
Lleida.
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció i a la Unitat Gestora perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà
de la notificació de la resolució, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, procedeix interposar recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes a comptar des de l'endemà de la notificació davant de la presidenta de la
Diputació.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
5. CONCEDIR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE
GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS.
RESOLUCIÓ1
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. En data 1 de juny de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2021 destinada a ajuntaments i
altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a la contractació d’actuacions inscrites en
el catàleg de programacions culturals, per tal de contribuir a la celebració d’activitats culturals i
artístiques en els municipis de la demarcació. Aquesta convocatòria es va publicar al BOPT el
dia 9 de juny de 2021
2. El crèdit al qual s’imputen les subvencions d’aquesta convocatòria és de 1.500.000 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2010-334-46201.
3. El règim de concessió d’aquesta convocatòria és de concurrència competitiva: tal com es
disposa a l’apartat 3. de la convocatòria, les sol·licituds són avaluades d’acord amb el que
disposen les bases 12a i 13a de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i el punt 6e de la convocatòria, el qual estableix els criteris per la valoració de les
sol·licituds. Es tracta d’una convocatòria oberta en què per l’any 2021 s’ha establert l’aprovació
d’un màxim de 8 resolucions, amb un crèdit assignat de 187.500 euros a cadascuna.
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria, el crèdit no esgotat en un procediment
s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta el crèdit disponible és de 187.500
euros.
5. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la documentació
preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació per a la contractació d’
activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals
6. Les sol·licituds rebudes han estat revisades, s’ha comprovat que la documentació
presentada és la que regulen les bases, que les actuacions justificades són subvencionables i
que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per accedir a les subvencions d' acord
amb la informació de la qual es disposa.
7. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que aquests es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent.
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8. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, en data 4 i 7 de juny que els ens
locals sol·licitants no són deutors de la Diputació.
9. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la procedència
del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna de les
causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de Subvencions.
10. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al
beneficiari referits a aquesta subvenció.
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11. En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit suficient
per atendre aquestes obligacions.
12. L’IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l’article 31.8 de la Llei general de
subvencions. Per tant, no són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan
aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció.
13. D’acord a la base 18a de la convocatòria, es tracta d’una convocatòria en què la concessió
i la justificació són simultànies, de manera que la publicació de la resolució de concessió, la
qual comporta també el reconeixement de l’obligació de pagament, es fa mitjançant el
programa de gestió electrònica e-catàleg.
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. Bases 9a a 17a de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici vigent.
5. Convocatòria de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Tarragona per a la contractació d’actuacions inscrites en el catàleg de programacions
culturals de la Diputació de Tarragona, any 2021
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 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 càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent
les següents subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es fa
constar:
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Beneficiari:

Ajuntament d'Alcanar

Concepte subvenció:

LUDIKFEST el 21 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alcanar

Concepte subvenció:

LUDIKFEST el 22 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alcanar

Concepte subvenció:

LUDIKFEST el 23 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alcover

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alcover

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alcover

Concepte subvenció:

Tandarica Orkestar el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1950 euros

Import concedit:

1950 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alcover

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 31 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

302,5 euros

Import concedit:

302,5 euros
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Beneficiari:

Ajuntament d'Alcover

Concepte subvenció:

Educació Viària el 29 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arnes

Concepte subvenció:

Som 2 Espectacles - gran tobogan aquàtic + parcs inflables aquàtics
/terrestes + discomòbils el 29 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2420 euros

Import concedit:

2218 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

CIA PA SUCAT AMB OLI el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

CIRC DE JOCS el 22 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldecona

Concepte subvenció:

Festa Imagina Ràdio el 26 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

5900 euros

Import concedit:

3996 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

Leitmotiv el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1227 euros

Import concedit:

1227 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

FOLK FOLLET el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros
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Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

FOLK FOLLET el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

150 euros

Import concedit:

150 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

FOLK FOLLET el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

150 euros

Import concedit:

150 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

AEDOS el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat

Concepte subvenció:

LA PÍCCOLA ORQUESTA el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

So Nat Grallers de Tarragona el 13 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

energy for you el 29 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1250 euros

Import concedit:

799 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

Alfredo Panebianco Solista el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1551 euros

Import concedit:

1551 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Bonastre

Concepte subvenció:

DUO ELEGANCE el 5 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Botarell

Concepte subvenció:

DJ Festa i gresca de casa nostra el 12 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1089 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Botarell

Concepte subvenció:

Màgia Melanie el 12 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

Ellas Music Band el 13 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1149,5 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

Toc de Gresca el 12 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

665,5 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

La Farsa de Gandesa el 12 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

Punt Sud el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

670 euros

Import concedit:

670 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1060 euros

Import concedit:

273 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

Panebianco & Del Monaco el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

2000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Falset

Concepte subvenció:

LA SOUL MACHINE el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

Latin Company el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

4800 euros

Import concedit:

4755 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Garcia

Concepte subvenció:

Festa Imagina Ràdio el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

15000 euros

Import concedit:

7091 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Concepte subvenció:

CIRC DE LES MUSARANYES el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

725 euros

Import concedit:

725 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Concepte subvenció:

Mag Albert, màgia, teatre i dansa el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1936 euros

Import concedit:

1936 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Concepte subvenció:

Nerea Bassart el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1750 euros

Import concedit:

1750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mas de Barberans

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA UNIÓ DE MAS DE BARBERANS el 19 de
desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

SINE NOMINE el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

CAMERATA XXI. Fundació Privada el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Marieta Voltereta el 21 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Anna d' Ivori el 31 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

3850 euros

Import concedit:

3850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 29 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Disco Mòbil - Disco Star Show - el 26 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1450 euros

Import concedit:

1450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

energy for you el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Espai Creatiu Gatarrat el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

242 euros

Import concedit:

242 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Móra la Nova

Concepte subvenció:

Gerard Mallorquí el 24 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Móra la Nova

Concepte subvenció:

Soul and Pepper el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1250 euros

Import concedit:

1250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Móra la Nova

Concepte subvenció:

CIA PA SUCAT AMB OLI el 29 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2800 euros

Import concedit:

2800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Móra la Nova

Concepte subvenció:

GENOVESA Teatre i Difusió Cultural. Assoc. Cult. el 28 de desembre
de 2020

Pressupost Elegible:

250 euros

Import concedit:

250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Nulles

Concepte subvenció:

Un set i un vuit el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2455 euros

Import concedit:

2455 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Nulles

Concepte subvenció:

Un set i un vuit el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2455 euros

Import concedit:

2455 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Concepte subvenció:

Panebianco & Del Monaco el 26 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

1218,59 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Prades

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1060 euros

Import concedit:

1060 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Puigpelat

Concepte subvenció:

Toc de Gresca el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

970 euros

Import concedit:

970 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Querol

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 23 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 13 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

4235 euros

Import concedit:

4212 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Concepte subvenció:

So Nat Grallers de Tarragona el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Concepte subvenció:

Brinca Park el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Concepte subvenció:

Xaranga Estrella Band el 24 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

847 euros

Import concedit:

847 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

Stromboli Jazz Band el 31 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1720 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

energy for you el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

energy for you el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

energy for you el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

ABOON TEATRE el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1089 euros

Import concedit:

1089 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

Colla de diables Keresus el 31 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

PICAR0LS el 21 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

660 euros

Import concedit:

660 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Solivella

Concepte subvenció:

Aurea Ars Ensemble el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2400 euros

Import concedit:

2400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

Cia. Bababoom el 29 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

Mag Nebur el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1210 euros

Import concedit:

1210 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

YOLANDA SANZ &FENIX el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

DJ OGT el 12 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1020,03 euros

Import concedit:

1020 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

Mag Albert, màgia, teatre i dansa el 23 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1936 euros

Import concedit:

1936 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

ESTRELLES A LA PISTA el 24 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2400 euros

Import concedit:

2066,01 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

L'Invisible titelles el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

116,25 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1058,75 euros

Import concedit:

1058,75 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vinyols i els Arcs

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

4840 euros

Import concedit:

4840 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aleixar

Concepte subvenció:

STRUC el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

907,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aleixar

Concepte subvenció:

Alfredo Panebianco Solista el 26 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1771 euros

Import concedit:

1525,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Canonja

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 8 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Febró

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1060 euros

Import concedit:

1060 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Galera

Concepte subvenció:

Festa Imagina Ràdio el 25 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

7080 euros

Import concedit:

7080 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Morera de Montsant

Concepte subvenció:

Mag Albert, màgia, teatre i dansa el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte subvenció:

CHECK & GO! Management el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte subvenció:

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

4000 euros

Import concedit:

4000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Nou de Gaià

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1060 euros

Import concedit:

1060 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Secuita

Concepte subvenció:

musicmon divertimania el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1179,75 euros

Import concedit:

1179,75 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Secuita

Concepte subvenció:

Màgia Melanie el 20 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1331 euros

Import concedit:

1331 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

Els Passerells, Teatre-Estudi el 13 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

Acústic Karaoke el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1149,5 euros

Import concedit:

1149,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1058,75 euros

Import concedit:

1058,75 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

esteve pi trio el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1350 euros

Import concedit:

1350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Borges del Camp

Concepte subvenció:

Mediterranea Quartet el 19 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Masroig

Concepte subvenció:

Hispania Quartet el 31 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

4120,6 euros

Import concedit:

4120,6 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Morell

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 18 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros
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Beneficiari:

Ajuntament del Morell

Concepte subvenció:

Xaranga Tocabemolls el 18 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1331 euros

Import concedit:

1331 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Morell

Concepte subvenció:

Tornavís Teatre el 7 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Garidells

Concepte subvenció:

Grup d'Animació Infantil Sidral el 27 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Garidells

Concepte subvenció:

La fada de la neu el 26 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1058,75 euros

Import concedit:

1058,75 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

Marta & Gregori el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Pallaresos

Concepte subvenció:

Teatralitzat el 28 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

3373 euros

Import concedit:

2663 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

THE F.E.O.S.' EXPERIENCE el 30 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1210 euros

Import concedit:

1000 euros
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Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Gisela de Foc el 26 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

269 euros

Import concedit:

236 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Gisela de Foc el 25 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

200 euros

Import concedit:

200 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Gisela de Foc el 24 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

233 euros

Import concedit:

200 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Xaranga Estrella Band el 23 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

742 euros

Import concedit:

742 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA LA UNIÓ FILHARMÒNICA D'AMPOSTA el 19 de
desembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Matito el 18 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

724 euros

Import concedit:

724 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

Matito el 17 de desembre de 2020

Pressupost Elegible:

724 euros

Import concedit:

724 euros
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Total: 165.956,95 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 187.500.euros. Per tant,
restaran 21.543,05 euros que s'acumularan a la següent resolució
Tercer.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini
d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva concessió.
Quart.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
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Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
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.- Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Vuitè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Novè.- 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 de la presidenta de la Diputació.
6. ESMENAR UNA ERRADA MATERIAL PEL QUE FA A L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
QUE FIGURA EN L'ACORD NÚMERO 2020-0000543, AMB RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE REUS PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES
I EDUCATIVES I PER L’IMPACTE I LES DESPESES JA REALITZADES DERIVADES DELS
EFECTES DE LA COVID 2019. ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern número 543 de data 17 de
novembre de 2020, va concedir les subvencions derivades de la convocatòria destinada a
ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals,
esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la
COVID 2019. Any 2020.
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2. En l'esmentat acord s’ha detectat que, per una errada material, a la subvenció concedida a
l'ajuntament de Reus hi consta que l’actuació subvencionada per a "Activitats educatives" per
import de 27.000,00 euros, s'imputava a l’aplicació pressupostària 2020-2010-340-46209-01,
quan el que corresponia era imputar-la a l’aplicació pressupostària 2020-2010-320-46209-01.
Fonaments de dret
L’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix, pel que fa a la revocació d’actes i rectificació d'errors que
".... les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels seus interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Esmenar l’errada material que figura en l’acord de la Junta de Govern número 20200000543 pel que fa a la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Reus, per import de
27.000,00 euros per a activitas educatives, en el sentit següent:

On diu :
Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Activitats educatives
Pressupost Elegible: 27.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 27.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-340-46209-01

Ha de dir:
Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Activitats educatives
Pressupost Elegible: 27.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 27.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-2010-320-46209-01
Segon. Notificar-ho a l'interessat.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona per tal que
modifiqui les reserves econòmiques de les aplicacions pressupostàries corresponents
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
7. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT
D'ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS PER A AGRUPACIONS
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DE DEFENSA FORESTAL, ADF, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER
L'EXERCICI 2021.
De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori , la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. La Diputació de Tarragona és un ens supramunicipal que dóna suport als municipis i a les
comarques i que actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de
noves oportunitats. Per aconseguir-ho ofereix serveis d'assistència als ajuntaments per facilitar
la gestió de les seves competències en col·laboració amb els Consells Comarcals i amb la
Generalitat de Catalunya, participa en el desenvolupament equilibrat del territori, igualant-lo en
oportunitats, i contribueix en la millora de la qualitat de vida i benestar dels ciutadans en
cooperació amb totes les administracions i amb altres agents socials.
2. Per aconseguir els fins perseguits, en l’àmbit de les competències atribuïdes per l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Diputació de
Tarragona considera necessari contribuir de manera activa, mitjançant l’acció de foment, en
aquelles activitats d’utilitat pública, interès social o promoció d’un fi públic per part dels ens
locals i altres entitats del camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3. La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a
terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres
de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de prevenció d’incendis
forestals per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
4. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de 21 de desembre de 2018, es van aprovar
inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat el text íntegre, al
Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en data 27 de febrer de 2019.
5. La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal, té encomanats en l’àmbit de les
subvencions, el finançament d’activitats en matèria de de medi ambient.
6. Ha estat emès informe de la Unitat Gestora, el qual s’ha incorporat a l’expedient electrònic
8004330008-2021-0004101.
Fonaments de dret
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per:
Els articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

2. Els procediments administratius corresponents a l’aprovació de la convocatòria per a la
concessió de subvencions corresponents a les línies de foment previstes en el projecte de
pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2021 s’han de tramitar, de conformitat
amb les prescripcions normatives esmentades.
3. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici amb l’aprovació de la
convocatòria per part de la presidenta de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el contingut
mínim preceptiu que determina l’article 17.3 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
La convocatòria del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva conté la definició i concreció de tots aquells elements substantius que determinen l’
objecte i les característiques de les subvencions a concedir.
4. De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de
la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans). I el text complet estarà disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades al finançament d'actuacions de
prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, en règim de
concurrència competitiva, per l'exercici 2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20211200-172-48000-01, d'aquesta línia de foment. El text de l'esmentada convocatòria és el
següent:

1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte i finalitat és regular la concessió de subvencions, per part de la Diputació de
Tarragona, per donar suport econòmic als municipis per mitjà de les agrupacions de defensa
forestal (ADF, en endavant) pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals per
tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
S’adrecen de forma prioritària al finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals en
les zones interfase forestal-urbà, i en la millora d’infraestructures, dins el marc de les
actuacions previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’
incendis forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril modificada per la Llei 2/2014, de 28 de gener,
així com el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en
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les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Les actuacions subvencionades estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, el número 13 (acció climàtica) perquè ajuda a adaptar el territori als riscos
relacionats amb el clima i els desastres naturals, i el número 15 (vida terrestre) perquè promou
la gestió sostenible dels boscos.

Actuacions subvencionables:
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A l’efecte d’aquesta convocatòria, les actuacions susceptibles de finançament i que, per tant,
poden ser objecte de sol·licitud són:
Tipus 1. Treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de baixa
densitat de vegetació i neteja de parcel·les interiors de tipologia forestal i de propietat
municipal, associades a urbanitzacions i nuclis urbans situades en les zones interfase urbàforestal, i de forma preferent en les urbanitzacions vulnerables segons el punt A.6.1 i A.6.2.1 de
l'Annex 6 del pla INFOCAT, revisió de 2014. Els treballs de manteniment es podran fer per
mitjans mecànics, però també mitjançant l’acció de ramats.
Tipus 2. Manteniment o millora de basses i/o dipòsits d’aigua existents, amb capacitat igual o
superior a 150 m3, corresponents a la xarxa bàsica de punts de reserva d’aigua per a la lluita
contra incendis forestals (Generalitat de Catalunya). Bàsicament: millora de la
impermeabilització, millora de les captacions i bombeig de l’aigua per omplir els dipòsits,
tanques perimetrals, hidrants i rampes per a fauna.
Tipus 3. Arranjament i/o neteja, segons condicions tècniques, de les franges laterals de camins
i pistes forestals de titularitat municipal per accedir a terrenys forestals.
Per tal d’acotar les actuacions susceptibles de ser subvencionables i afavorir la valoració de les
propostes de subvenció, s’aplicarà el següent:

En el cas d’actuacions previstes en camins i pistes forestals, aquests camins hauran de
tenir un mínim de 4 metres d’amplada.
Les actuacions a les franges laterals dels camins (camins i pistes forestals), es
realitzaran segons els criteris de franja de protecció i amb una amplada de 15 metres a
cada costat del camí, o si no és possible aquesta disposició, 30 metres totals d’actuació.
A més, s’haurà de garantir un espai lliure de 4,5 metres d’alçada en tota la longitud dels
camins i pistes forestals, pel pas de vehicles d’extinció d’incendis. L’objectiu d’aquestes
actuacions és crear vies segures d’utilitat pels equips d’extinció d’incendis.
Només seran valorades com a adients, les actuacions de franges laterals en camins i
pistes forestals que es proposin en trams de zona boscosa, quedant excloses les
actuacions en els trams de conreu agrícola.
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Si per circumstàncies del terreny, dels camins o per altres motius, no és possible complir
amb les característiques anteriorment descrites d’amplada de camí o pista o de via
segura (amplada de franges laterals i pas de vehicles d’extinció d’incendis), l’actuació
proposada haurà de ser justificada tècnicament, amb un informe d’un tècnic competent
en la matèria. Es valorarà la seva inclusió per part dels tècnics de la Diputació de
Tarragona.
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Tipus 4. Treballs forestals de reducció de la càrrega de combustible vegetal en boscos
(neteges, aclarides i estassades) en boscos de propietat i/o gestió municipal.
Tipus 5. Foment de la pastura amb infraestructures per la prevenció d’incendis i la silvopastura.
S’inclou en aquesta línia la millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment
de la ramaderia extensiva: tancaments perimetrals com a corrals temporals, construcció o
renovació de corrals temporals, reparació d’antics abeuradors o construcció de nous
abeuradors.
Tipus 6. Redacció i revisió d’instruments d'ordenació forestal (IOFs). S’inclou en aquesta línia:
Redacció i revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc) on hi
hagi inclosa superfície forestal de titularitat municipal.
Redacció i revisió de Projectes d'ordenació (PO) i Plans Tècnics de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) en forests de titularitat pública amb superfície de titularitat municipal i
Plans Tècnics de Gestió Forestal Simples (PGSF).
Redacció i revisió de Projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal
(PFM) on hi hagi inclosa superfície forestal de titularitat municipal.

Tipus 7. Millora de les comunicacions de les ADF, que inclou l’adquisició d’emissores, amb l’
objectiu de vigilància i suport a la prevenció i extinció d’incendis.

Actuacions no subvencionables:
a. Les despeses del personal que participi en extinció d’incendis ni tampoc les generades
per altres conceptes en matèria d’extinció.
b. Les despeses que resultin de satisfer primes d’assegurances del personal i dels bens
immobles.
c. L’adquisició de terrenys o drets necessaris per dur a terme els plans o programes de
prevenció d’incendis forestals.
d. Les obres realitzades fora del termini establert en aquestes bases.
e. La redacció d’estudis o projectes de prevenció d’incendis que poden acollir-se a
sol·licituds d’assistència tècnica al SAM, com és el cas del Pla Municipal de prevenció d’
incendis (PAM INFOCAT), o del Plànol de Delimitació de Mesures de prevenció d’
incendis forestals (obligatori per a quasi tots els municipis de Tarragona), o del Pla de
Prevenció d’Incendis Municipal (PPI).
f. Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al beneficiari.
g. Les despeses corresponents a l’elaboració de memòries i altra documentació
(cartografia) a presentar per la tramitació d’aquestes subvencions per part de tècnic
competent.
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Per aquesta convocatòria i per motius de priorització segons disponibilitat pressupostària,
tampoc seran subvencionables les actuacions de les següents tipologies:
a. Noves basses i/o dipòsits d’aigua per a la xarxa bàsica de punts de reserva d’aigua per a
la lluita contra incendis forestals.
b. Reducció de la càrrega combustible vegetal en lleres de rius i/o rieres properes a nuclis
urbans.
c. Treballs de manteniment vegetal i reducció de la càrrega combustible en punts forestals
d’alta freqüentació social com àrees de lleure, ermites i entorns de refugis.
d. Estudis i treballs de restauració després de grans incendis forestals.
e. Actuacions de reparació, manteniment, eixamplament o millora del ferm i pavimentació
de camins i pistes forestals de titularitat municipal per accedir a terrenys forestals.
f. Els treballs forestals susceptibles d’aprofitament comercial.
g. Treballs forestals d’obertura de línies de defensa forestal no associades a urbanitzacions
i en boscos de propietat privada.
h. Despeses de contractació de personal per a la prevenció i vigilància.

2. Requisits dels beneficiaris per obtenir la subvenció: requisits generals i requisits
particulars en funció de la subvenció i forma d’acreditar-los
2.1 Requisits Generals
Pel que fa als requisits generals dels beneficiaris, s’ha de complir les bases 6, 7 i 8 del Capítol
II Beneficiaris i la base 23.2 de despeses subvencionables de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2.2 Requisits específics
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les agrupacions de defensa forestals (ADF) del Camp de
Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès; la població del municipi on s’actuï ha de ser
de fins a 20.000 habitants.
Pel que fa al còmput de la població del municipi, es duu a terme segons les dades de població
de l’últim cens aprovat (dades de població: Font INE).
Els beneficiaris de les subvencions que hagin de fer treballs forestals, actuacions
subvencionables de tipus 1, 3 i 4, han de sol·licitar permís al Departament d’Agricultura o a l’
organisme competent, abans de començar els treballs forestals.
Pel que fa a les actuacions subvencionables que es localitzin en entorns protegits i parcs
naturals, caldrà donar compliment al punt 2 d) de l’article 29 de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals. Per tant, abans de realitzar les actuacions, s’haurà de demanar l’autorització
a l’òrgan corresponent.
Pel que es refereix a les actuacions subvencionables del Tipus 6:
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a. Els IOFs, així com les seves revisions, de terrenys forestals amb superfície de titularitat
municipal, s'han de redactar d'acord amb la normativa vigent i les instruccions que dicti
el Servei de Gestió Forestal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
b. Les superfícies objecte de la sol·licitud han de ser terreny forestal, d'acord amb la
definició recollida a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
c. Les planificacions i revisions dels IOFs s'han d'ajustar a l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de
juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
d. En el cas dels PTGMFc amb participació de superfície forestal municipal de més d’un
municipi només es podrà presentar una única sol·licitud referida a l’àmbit a ordenar.
e. Aquests ajuts són compatibles i poden complementar els ajuts sol·licitats a la Generalitat
de Catalunya corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal
(IOF) en base a la convocatòria Resolució ARP/1411/2020, de 10 de juny, per la qual es
convoquen per a l'any 2020 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de
titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal o
les convocatòries posteriors.

3. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva
Règim de la convocatòria: concurrència competitiva.
4. Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a: https://seuelectronica.dipta.cat,
seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa seu.
Es necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada amb el certificat de representant legal de l'entitat.
Aquesta sol·licitud conté l’autorització per a la consulta per Via oberta dels estatuts vigents i del
document acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic, en cas d’entitats, així com del
NIF, si escau.
4.1 Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al
BOPT i fins el 30 de juliol.
5. Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds.
Cada ADF només pot formular una única sol·licitud per convocatòria que pot incloure més d’un
tipus d’actuació, de les previstes.
5.1 Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
1. Sol·licitud i declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2. Declaració responsable, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat
amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3 de Llei general
de subvencions, si escau.
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3. Declaració responsable, que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions
subvencionades.
4. Declaració responsable que acrediti la deguda constitució i inscripció, segons la base 7
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms
5. Quadre resum, on hi consta l’actuació a fer. Descripció de l’activitat i justificació de la
necessitat de l’actuació, tot especificant-hi si és d’iniciativa pròpia o si es deriva d’algun
instrument de planificació de prevenció dels incendis.
6. Pressupost amb l’import total de les actuacions objecte de la sol·licitud i quantia de la
subvenció total sol·licitada, dins dels límits màxims subvencionables. Necessitat de
pagament anticipat.
7. Quadre de finançament previst.
8. Sol·licitud de pagament anticipat, si escau.

La Diputació de Tarragona podrà requerir al beneficiari en qualsevol moment del procediment,
pel tal que aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.
5.2 Documentació específica

1. Memòria detallada i cartogràfica de les actuacions que es portaran a terme. Que ha d’
incloure el contingut mínim que consta en l’annex.
2. Per les actuacions del Tipus 6, en el cas dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal
Conjunts (PTGMFc), adhesió dels ajuntaments a la superfície del pla o documentació
similar que ho acrediti, indicant la superfície afectada.
3. Municipis que formen part de l’associació i població d’aquests municipis.

6. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció, i si escau, la seva ponderació
6.1. Mètode de valoració
Les sol·licituds es valoren tenint en compte cadascun dels criteris definits en aquest apartat i
amb una puntuació que pot arribar fins al màxim especificat per a cadascun.
La prioritat de l’actuació sol·licitada s'ha de determinar a partir de la suma de les puntuacions
obtingudes en cada criteri. La puntuació màxima total sobre la qual es valoren les sol·licituds és
de 130 punts.
En cas de manca de suficient consignació pressupostària per fer front a la totalitat de l’import
sol·licitat, els tècnics d'avaluació poden deixar excloses de subvenció les sol·licituds en funció
d'una mínima puntuació requerida o per manca d'idoneïtat.
L’import de la subvenció vindrà determinat per la puntuació total obtinguda, amb els
percentatges i límits de finançament establerts al punt 7, mitjançant l’assignació total de l’
aplicació pressupostària.
Es podran rebutjar partides dels pressupostos presentats, de manera total o parcial, en
aquelles actuacions que no siguin objecte de subvenció.
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Aplicats els criteris anteriors, si s’escau es podrà realitzar un prorrateig entre els beneficiaris
resultants.
6.2. Criteris de valoració
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Criteri 1. Nombre d'habitants del municipi

Fins a 15 punts

fins a 500 habitants

15 punts

de 501 a 2.000 habitants

12 punts

de 2.001 a 5.000 habitants

9 punts

de 5.001 a 10.000 habitants

6 punts

de 10.001 a 20.000 habitants

3 punts

Criteri 2. Base territorial: superfície del terme municipal
més de 50 km2

Fins a 10 punts
10 punts

entre 20 i 50 km2

5 punts

menys de 20 km2

1 punt

Criteri 3. Risc d'incendi forestal i vulnerabilitat

Fins a 15 punts

municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal (segons l'annex 1 dels annexos del
pla INFOCAT, revisió de 2014)

5 punts

municipis amb vulnerabilitat alta o molt alta (segons el punt A6.1 de l'annex 6 del
pla INFOCAT, revisió de 2014)

10 punts

altres municipis

Criteri 4. Per puntuació específica segons tipologia d'actuacions

1 punt

Fins a 50 punts

per actuacions de tipus 1 : Es contemplen dos supòsits (1.1 i 1.2)

fins a 50 punts

1.1. per a urbanitzacions que constin en el punt A6.2.1 de l'annex 6 del pla
INFOCAT, revisió de 2014:

fins a 50 punts

obertura de noves franges o manteniment de franges de protecció amb la darrera
actuació de manteniment abans de l’1 de juliol de 2015

50 punts

manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació d’obertura o de
manteniment entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2017

40 punts

manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació d’obertura o de
manteniment entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2019

30 punts

manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació d’obertura o de
manteniment posterior al 30 de juny de 2019

1 punt

1.2. per a la resta d'urbanitzacions:

fins a 20 punts

obertura de noves franges o manteniment de franges de protecció amb la darrera
actuació anterior al 30 de juny de 2019

20 punts

manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació d’obertura o de
manteniment posterior al 30 de juny de 2019

1 punt

per actuacions de tipus 2

50 punts

per actuacions de tipus 3

20 punts

per actuacions de tipus 4

20 punts

per actuacions de tipus 5

50 punts
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per actuacions de tipus 6

50 punts

per actuacions de tipus 7

40 punts

En aquest criteri 4 únicament es valora una tipologia d’actuacions. Per tant, en el cas que el
beneficiari sol·liciti actuacions de més d’una tipologia, els tècnics de la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori han de determinar la puntuació en funció de la
tipologia que es consideri prioritària i majoritària dins el pressupost total de l’actuació.
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Referent a les actuacions de tipus 1, tenint en compte el contingut de la Memòria, les
actuacions proposades o similars, en la mateixa zona on es proposin, que hagin rebut alguna
subvenció en un temps inferior als 2 anys anteriors a aquesta convocatòria, rebran una
puntuació de 1 punt.
Criteri 5. Planificació de les actuacions i possibilitats efectives d'execució
Per actuacions incloses dins el PAM INFOCAT o DUPROCIM, dins el Plànol de
Delimitació de Mesures de prevenció d’incendis forestals, Pla de Prevenció d’Incendis
o qualsevol altre planejament de prevenció d’incendis, o d’Ordenació Forestal
degudament aprovat per l’organisme competent (Ajuntament, Generalitat, etc.). Caldrà
acreditar adequadament aquesta inclusió dins un pla o programa i la seva aprovació
amb la documentació de la sol·licitud.
Per cofinançament ja concedit complementari a les actuacions

Criteri 6. Compliment dels instruments de planificació obligatoris en municipis
amb risc i vulnerabilitat enfront dels incendis forestals
Respecte a la redacció del PAM INFOCAT o del DUPROCIM en el seu cas:

Fins a 15 punts
10 punts

5 punts

Fins a 25 punts
fins a 10 punts

Municipis amb el PAM INFOCAT o DUPROCIM vigent i actualitzat (homologat, i
revisat en data igual o posterior a 1 de gener de 2016)

10 punts

Municipis amb el PAM INFOCAT vigent i no actualitzat (homologat, i revisat en data
anterior a 31 de desembre de 2015)

5 punts

Municipis obligats a redactar el PAM INFOCAT (ara dins els DUPROCIM) i que
encara no el tenen homologat en la data de la convocatòria de subvenció.

1 punt

Municipis no obligats (per a la valoració no es consideren prioritaris en aquest punt).

1 punt

Respecte a la redacció del Plànol de Delimitació de Mesures de prevenció
d'incendis forestals:

fins a 15 punts

Municipis amb el Plànol de Delimitació redactat i aprovat definitivament en la data de
la presentació de la sol·licitud de subvenció.

15 punts

Municipis amb el Plànol de Delimitació no aprovat en la data de la convocatòria de
subvenció.

1 punt

Municipis no obligats (per a la valoració no es consideren prioritaris en aquest punt).

1 punt

Per part de la Diputació de Tarragona es comprovarà que els municipis tenen aprovat el
DUPROCIM o INFOCAT i el plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.
7. Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació
El percentatge màxim de finançament, de les actuacions subvencionables descrites, és:
Menys de 2.000 habitants
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95% del pressupost elegible

De 2.001 a 5.000 habitants

90% del pressupost elegible

De 5.001 a 10.000 habitants

85% del pressupost elegible

De 10.001 a 20.000 habitants

80% del pressupost elegible

En tot cas, la quantitat de la subvenció no pot superar els 12.000 €. En el cas que se sol·licitin
actuacions del tipus 5 de silvopasturatge, ja sigui com a única actuació o combinada amb altres
actuacions, aleshores la quantitat de la subvenció no pot superar els 15.000 €.
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Els percentatges i límits anteriors fixen la quantia màxima de la subvenció. No obstant això, la
subvenció concedida s’ha de determinar en funció de les sol·licituds presentades, els criteris de
valoració a aplicar i la disponibilitat pressupostària.
El pressupost mínim a executar per a obtenir la totalitat de la subvenció concedida es
determina en l'acord de concessió.
L’import sobre el valor afegit (IVA) és subvencionable si el beneficiari no se’l pot deduir.
Aquesta dada s’ha de fer constar a la sol·licitud de subvenció.
8. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima dins
dels crèdits disponibles o la quantia estimada de les subvencions
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària 2021-1200-172-48000-01
Quantia total màxima de les subvencions convocades és de 125.000,00 euros.
Aquests imports màxims podran ser ampliats i/o redistribuïts d’acord amb les sol·licituds
rebudes i les disponibilitats pressupostàries.
9. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern, segons el vigent
règim de delegacions en el moment d'aprovació de la Convocatòria.
10. Termini de resolució i de notificació
El termini de resolució i notificació és de 6 mesos des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, en els termes indicats en la base 16 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
11. Mitjà de notificació o publicació
El mitjà de publicació de la resolució, tal com s’indica en la base 14 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, serà a la seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, https://seuelectronica.dipta.cat/.
Pel que fa a l'acceptació de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si el beneficiari no
manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la
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publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió, o de la notificació individual
si escau, segons preveu la base 15 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms.
12. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan
davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa. El
règim de recursos s’indica a la base 17 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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13. Termini per executar les actuacions subvencionades, així com també, si escau, la
possibilitat i condicions per a l’ampliació d’aquest termini
13.1.Termini d’execució
El termini per a executar les actuacions és de l’1 de gener de 2021 fins al 31 d'octubre de 2022.
13.2. Ampliació del termini d’execució
No s’admet pròrroga per executar.
14. Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts
14.1 Termini de presentació de la justificació
El termini per a justificar és d'1 mes des de la finalització del termini d’execució.
14.2 Ampliació del termini
D’acord amb la base 28 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els termes
establerts a l’art. 70.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006.
Transcorregut el termini, i si és el cas el de la pròrroga, sense justificació, s'ha de requerir el
beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts a l’article 70.3 del Reglament de
desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni
al·legacions, s'ha de declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dintre del termini per executar les
actuacions.
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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Per tal de comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionables es tindran en compte
els preus mitjans de mercat, d’acord amb el que estableix l’article 33 de la llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. En cas de discrepàncies es podrà reduir el pressupost
presentat a criteri tècnic.
Pel que fa la Línia 1, a més, a les actuacions subvencionables tipus 1, 3 i 4 es tindrà com a
referència el màxim estimat per la Diputació respecte els costos d’actuació, segons s’estableix
en el següent quadre:
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Tipus de treballs

Preu (€/ha)

Obertura de franja (1a intervenció)

2.500 €/ha

Manteniment densitat alta (cobertura >70%)

2.100 €/ha

Manteniment densitat mitjana (cobertura 30-70%)

1.250 €/ha

Manteniment densitat baixa (cobertura < 30%)

800 €/ha

Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible per la
prevenció d'incendis mitjançant pasturatge.

300 €/ha

Els pressupostos presentats es revisaran per comprovar que s’ajusten als costos reals
plantejats, segons les característiques de la zona d’actuació: accessibilitat, pendent del terreny
i si es tracta d’una franja consolidada o no. En cas contrari, es pot reduir el pressupost
presentat, a criteri tècnic.
14.4 Forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Declaració responsable que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions
subvencionades.
Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons
el cas, en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3
de Llei general de subvencions.
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Relació classificada de despeses amb identificació del creditor, document, import, data d’
emissió i data de pagament.
Certificat del finançament on es detalli la totalitat dels ingressos i les despeses.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent, de l’ADF o en
el seu defecte a la de l’ajuntament.
Certificat de la titularitat o gestió municipal dels àmbits on s’han realitzat les actuacions.
En el cas que la titularitat no sigui municipal, que l’Ajuntament disposa de l’autorització
dels propietaris de les finques afectades abans d'iniciar els treballs.
Quadre resum de les actuacions realitzades.
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2) Documentació complementaria que cal adjuntar:
Memòria detallada i cartogràfica de les actuacions que s’han portat a terme, que
contingui el reportatge fotogràfic de l’actuació, amb un mínim de 8 fotografies que
permetin valorar la diferència entre la situació inicial i la final, un cop executada l’
actuació objecte de subvenció. No és necessari per actuacions del Tipus 6.
Per a les actuacions Tipus 6 s’ha de presentar l’Instrument d’ordenació forestal redactat
signat per tècnic competent: Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) o el Plans
tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc), segons correspongui.
Evidència de la publicitat de la subvenció concedida, segons la base 8 h) de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms. El període de vigència de la publicitat en web serà com a mínim, des del
moment de la concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació.
Per obres, a més, també cal l’evidència de la col·locació d’un cartell, a la zona on s’
ubiquin les obres subvencionades. S’ha de fer constar de manera visible el finançament
concret i l’objecte per la qual s’ha concedit de la Diputació de Tarragona amb la inclusió
del logotip corresponent, segons model normalitzat. El període de vigència de la
publicitat del cartell, serà com a mínim, des del moment de la concessió i fins a un any
de la finalització del termini de justificació.
En cas que es justifiquin despeses amb data d'emissió posterior al termini d'execució
establert, cal presentar certificar que l'execució d'aquella despesa s'ha realitzat dintre del
termini d'execució previst a la Convocatòria.
Només si s’ha modificat el número de compte bancari, cal aportar l’Annex de comunicat
de dades fiscals i bancàries.

15. Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, amb el règim de
garanties que, si escau, hagin d’aportar els beneficiaris
15.1 Forma de pagament
La subvenció es lliura un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
Si l'entitat justifica per sota de pressupost mínim a executar o, en el seu cas, el pressupost
elegible es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció proporcionalment segons el
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percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no es reduirà el pagament de la
quantitat concedida. En tot cas el beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa
executada.
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Segons es determina en la base 29.4, de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, la publicació de les resolucions per les quals s’
aprovi el reconeixement de l’obligació de pagament de subvencions concedides en
procediments de concurrència competitiva, aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona que substitueix la notificació individual a tots els efectes https://seuelectronica.dipta.
cat/.
15.2 Pagaments fraccionats i anticipats previs a la justificació
Es preveu la possibilitat de realitzar un pagament anticipat previ a la justificació sense
presentació de garantia, per un import del 50% de la subvenció concedida.
El beneficiari pot sol·licitar-lo en el mateix moment de fer la sol·licitud de subvenció o un cop
concedida aquesta i fins el 30 d’octubre del 2021.
Prèviament, el beneficiari ha d’aportar la documentació que acrediti que no disposa de recursos
suficients, mitjançant un extracte, a data de la sol·licitud de la subvenció, del saldo de tots els
comptes corrents de que disposa.
16. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió
El beneficiari pot sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren circumstàncies
extraordinàries derivades de necessitats urgents o sobrevingudes, degudament justificades,
que es pot autoritzar sempre que no es lesionin drets de tercers. La sol·licitud s’ha de realitzar
abans de la finalització del termini d’execució i ha de respectar l’objecte, condicions i finalitat de
la concessió, així com els criteris de valoració.
17. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona.
18. Exigència o no d’aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’
activitat subvencionada
Es preveu, en aquesta convocatòria, que el percentatge màxim de finançament de les
actuacions subvencionables descrites és d’un 95%.
El percentatge restant els beneficiaris l’aportaran de fons propis o altres subvencions, sense
que en cap cas es pugui produir sobre finançament.
19. Criteris de graduació particulars dels possibles incompliments de condicions
imposades en la concessió de les subvencions, que serviran per a determinar l’import
definitiu a rebre pel beneficiari o l’import final a reintegrar
Les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms determinen els criteris aplicables en aquest sentit.
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D’acord amb la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas,
realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la
subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts.
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20. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que s’estableixi en la legislació autonòmica aplicable
Tal com estableix la base 10.3 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi d'aquesta
convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Annex 1: Contingut mínim de la Memòria que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de les
actuacions subvencionables:
Plànol de situació i emplaçament, i plànol de detall topogràfic o amb ortofotografia a
escala 1:5.000 indicant la franja o la zona d’actuació.
Mapa topogràfic o ortofotomapa a escala 1/25.000 o 1/50.000 on estiguin definits
clarament el límits de la totalitat de la finca o finques forestals o de l’àmbit de l’IOF, per
les actuacions del Tipus 6.
Pressupost detallat de l’actuació amb els amidaments i preus unitaris.
Detallar, quan correspongui, la inclusió de l’actuació específica dins un pla o programa
aprovat per l’administració competent, annexant la fitxa o punt concret on quedi
constància de l’actuació concreta en la memòria i/o plànols.
Indicar si el municipi disposa de Plànol de Delimitació de Mesures de prevenció dels
incendis forestals, amb la data de la seva aprovació definitiva i si disposa de
DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) amb la data d’homologació.
Informar, quan correspongui, de l’aprovació o de disposició de qualsevol altre
planejament que justifiqui les actuacions, si és el cas, com el Pla de Prevenció d’
Incendis Forestals (PPI), el Pla de Prevenció d’Incendis en les Urbanitzacions (PPU), o
el Pla d’Ordenació Forestal (POF), entre altres.
Per a les actuacions de Tipus 1, cal incloure les dates de les darreres tasques de
manteniment relacionades amb les actuacions proposades. S’haurà d’especificar si les
actuacions proposades o d’altres de similars en la mateixa zona on es proposin, han
estat subvencionades en els darrers 5 anys per part de la Diputació de Tarragona o bé
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
Per a les actuacions del Tipus 6, cal presentar una memòria valorada amb la informació
de tots els punts d’aquest apartat (quan procedeixi) i en cas de complementarietat amb
subvencions de la Generalitat de Catalunya la seva vinculació/justificació i documentació
presentada prèviament. Caldrà que la memòria valorada estigui signada per tècnic
competent (enginyer tècnic/a forestal).
Reportatge fotogràfic de l’estat actual del lloc on es proposa fer l’actuació, amb un mínim
de 4 fotografies representatives de les condicions inicials. No és necessari per les
actuacions Tipus 6.
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Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
125.000,00 euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2021-1200-172-48000-01 del
pressupost vigent.

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Registre
d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
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Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General 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 de la presidenta de la Diputació.
8. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’
ACTUACIONS PER LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS, EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER L'EXERCICI 2021.
De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori , la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona és un ens supramunicipal que dóna suport als municipis i a les
comarques i que actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de
noves oportunitats. Per aconseguir-ho ofereix serveis d'assistència als ajuntaments per facilitar
la gestió de les seves competències en col·laboració amb els Consells Comarcals i amb la
Generalitat de Catalunya, participa en el desenvolupament equilibrat del territori, igualant-lo en
oportunitats, i contribueix en la millora de la qualitat de vida i benestar dels ciutadans en
cooperació amb totes les administracions i amb altres agents socials.
2. Per aconseguir els fins perseguits, en l’àmbit de les competències atribuïdes per l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Diputació
deTarragona considera necessari contribuir de manera activa, mitjançant l’acció de foment, en
aquelles activitats d’utilitat pública, interès social o promoció d’un fi públic per part dels
enslocals i altres entitats del camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3. La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a
terme diverses accions de foment, adreçades a les entitats protectores d’animals amb nucli
zoològic del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l’objectiu de
realitzar actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics.
4. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de 21 de desembre de 2018, es van aprovar
inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
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organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat el text íntegre, al
Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en data 27 de febrer de 2019.
5. La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal, té encomanats en l’àmbit de les
subvencions, el finançament d’activitats en matèria de protecció i promoció de la salut pública.
6. Ha estat emès informe de la Unitat Gestora, el qual s’ha incorporat a l’expedient electrònic
8004330008-2021-0001890.
Fonaments de dret
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1. El règim jurídic de les subvencions es regula per:
Els articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.

2. Els procediments administratius corresponents a l’aprovació de la convocatòria per a la
concessió de subvencions corresponents a les línies de foment previstes en el projecte de
pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2021 s’han de tramitar, de conformitat
amb les prescripcions normatives esmentades.
3. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici amb l’aprovació de la
convocatòria per part de la presidenta de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el contingut
mínim preceptiu que determina l’article 17.3 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
La convocatòria del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva conté la definició i concreció de tots aquells elements substantius que determinen l’
objecte i les característiques de les subvencions a concedir.
4. De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de
la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans). I el text complet estarà disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la
protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici
2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-1200-311-48901-01, d'aquesta línia de
foment. El text de l'esmentada convocatòria és el següent:
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1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte i finalitat és regular la concessió de subvencions, per donar suport econòmic a les
entitats protectores d’animals amb nucli zoològic, del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i
el Baix Penedès, per la realització d’actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals
domèstics.
Actuacions subvencionables:
A l’efecte d’aquesta convocatòria, les actuacions susceptibles de finançament i que, per tant,
poden ser objecte de sol·licitud són:
1. Despeses ocasionades per actuacions sanitàries: esterilitzacions, castracions, posar
xips i desparasitacions.
2. Despeses ocasionades pel manteniment de la instal·lació: obres menors de reforma,
millores i/o manteniment de les instal·lacions existents.
3. Despeses ocasionades per l’alimentació dels animals.

Actuacions no subvencionables:
Despeses d’inversió de les instal·lacions. Obres majors i, en general, aquelles que afectin,
modifiquin o incideixin en l’estructura.
a. Despeses de funcionament bàsic (aigua, llum, telèfon, despeses de personal o
administració).
b. Accions de sensibilització per la prevenció d’abandonament d’animals (conferències,
tasques educatives, tríptics).

2. Requisits dels beneficiaris per obtenir la subvenció: requisits generals i requisits
particulars en funció de la subvenció i forma d’acreditar-los
2.1 Requisits Generals
Pel que fa als requisits generals dels beneficiaris, s’ha de complir les bases 6, 7 i 8 del Capítol
II Beneficiaris i la base 23.2 de despeses subvencionables de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2.2 Requisits específics
Poden ser beneficiaris per la realització d’actuacions destinades a la protecció i defensa dels
animals domèstics, totes les entitats protectores amb nucli zoològic del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
3. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva
Règim de la convocatòria: concurrència competitiva.
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4. Forma i termini de presentació de sol·licituds
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4.1 Forma de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, Seu electrónica de la Diputació
de https://seuelectronica.dipta.cat Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa Seu.
Es necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada amb el certificat de representant legal de l'entitat.
Aquesta sol·licitud conté l’autorització per a la consulta per Via oberta dels estatuts vigents i del
document acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic, en cas d’entitats, així com del
NIF, si escau.

4.2 Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds electrònicament és des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPT i fins el 30 de juliol.

5. Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds
5.1 Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
1. Sol·licitud i declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2. Declaració responsable, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat
amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en
compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3 de Llei general
de subvencions, si escau.
3. Declaració responsable, que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions
subvencionades.
4. Declaració responsable que estan inscrits al registre corresponent i que aquesta és
vigent, com a Associació o Fundació per a la protecció dels animals domèstics al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
5. Declaració responsable de la inscripció vigent com nucli zoològic de la Generalitat de
Catalunya.
6. Quadre resum on hi consta l'actuació a fer i descripció detallada de les tipologies
escollides. Detallar l'actuació sanitària a realitzar indicant nombre d'animals i tipus (gats,
gossos o altres animals domèstics), detallar el nombre i tipus d'animals a alimentar i
detallar les actuacions de manteniment a realitzar al nucli zoològic. En la fase de
justificació s'haurà d'aportar la memòria de les actuacions realitzades i fotografies de
l'estat de les instal·lacions, tant d'abans com després de les actuacions.
7. Pressupost amb l’import total de les actuacions objecte de la sol·licitud i quantia de la
subvenció total sol·licitada, dins dels límits màxims subvencionables.
8. Quadre de finançament previst.
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La Diputació de Tarragona podrà requerir al beneficiari en qualsevol moment del procediment,
pel tal que aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.
6. Criteris de valoració i ponderació
La subvenció es distribueix mitjançant l’assignació total de l’aplicació pressupostària amb els
percentatges i límits de finançament establerts al punt setè.
En cas de manca de suficient consignació pressupostària, per atendre la totalitat de l’import
sol·licitat entre els beneficiaris, la concessió s'ha de realitzar mitjançant prorrateig de l’import de
l’aplicació pressupostària entre els beneficiaris
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Es podran rebutjar partides dels pressupostos presentats, de manera total o parcial, en
aquelles actuacions que no siguin objecte de subvenció.
7. Finançament de l’actuació
El percentatge màxim de finançament de les actuacions subvencionables descrites, és d’un
95%.
En tot cas, la quantitat de la subvenció no pot superar els 15.000,00 €
Els percentatges i límits, determinats fixen la quantia màxima de la subvenció. Així mateix, la
subvenció concedida s’ha de determinar en funció de les sol·licituds presentades i de les
disponibilitats pressupostàries.
El pressupost mínim a executar per a obtenir la totalitat de la subvenció concedida es
determina en l'acord de concessió.
L’impost sobre el valor afegit (IVA) és subvencionable si el beneficiari no se’l pot deduir.
Aquesta dada s’ha de fer constar a la sol·licitud de subvenció.
Aquesta subvenció és compatible amb altres línies d'ajut que puguin obtenir pel mateix objecte
i concepte. No obstant això, en cap cas, la suma de tots els ingressos obtinguts, pel mateix
concepte, no pot superar el cost de l'actuació.
8. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima dins
dels crèdits disponibles o la quantia estimada de les subvencions
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària 2021-1200311-48901-01
Quantia total màxima de les subvencions convocades per a entitats amb nucli zoològic:
135.000 euros.
Aquests imports màxims podran ser ampliats i/o redistribuïts d’acord amb les sol·licituds
rebudes i les disponibilitats pressupostàries.
9. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció
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L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern, segons el vigent
règim de delegacions en el moment d'aprovació de la Convocatòria.
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10. Termini de resolució i de notificació
El termini màxim de resolució i notificació és de 6 mesos des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, en els termes indicats en la base 16 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

11. Mitjà de notificació o publicació
El mitjà de publicació de la resolució, tal com s’indica en la base 14 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, serà a la seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, https://seuelectronica.dipta.cat/.
Pel que fa a l'acceptació de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si el beneficiari no
manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes, a comptar a partir de l'endemà de la
publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió, o de la notificació individual
si escau, segons es preveu en la base 15 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
12. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan
davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa. El
règim de recursos s’indica a la base 17 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
13. Termini per executar les actuacions subvencionades, així com també, si escau, la
possibilitat i condicions per a l’ampliació d’aquest termini
13.1. Termini d’execució
El termini per a executar les actuacions és de l’1/01/2021 fins al 31/12/2021.
13.2. Ampliació del termini d’execució
No s’admet pròrroga per executar.
14. Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts
14.1 Termini de presentació de la justificació
El termini per a justificar és de l’1 de gener al 31 de març de 2022.
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14.2 Ampliació del termini
D’acord amb la base 28 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els termes
establerts a l’art. 70.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006.
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Transcorregut el termini, i si és el cas el de la pròrroga, sense justificació, s'ha de requerir el
beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts a l’article 70.3 del Reglament de
desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel
RD 887/2006. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni
al·legacions, s'ha de declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici corresponent a la
convocatòria, és a dir de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2021.
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
14.4 Forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Declaració responsable que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions
subvencionades.
Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons
el cas, en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3
de Llei general de subvencions.
Relació classificada de despeses amb identificació del creditor, document, import, data d’
emissió i data de pagament.
Certificat del finançament on es detalli la totalitat dels ingressos i les despeses.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Memòria de les actuacions realitzades: actuacions sanitàries detallant esterilitzacions,
castracions, posar xips i desparasitacions, nombre i tipus d’animals alimentats i
manteniment de les instal·lacions. A més, si escau, caldrà aportar fotografies de les
obres de manteniment realitzades, tant d’abans com desprès de les actuacions.
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Evidència de la publicitat de la subvenció concedida, segons la base 8 h) de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms. El període de vigència de la publicitat en web serà com a mínim, des del
moment de la concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació.
En cas que es justifiquin despeses amb data d'emissió posterior al termini d'execució
establert, cal presentar certificar que l'execució d'aquella despesa s'ha realitzat dintre del
termini d'execució previst a la Convocatòria.
Només si s’ha modificat el número de compte bancari, cal aportar l’Annex de comunicat
de dades fiscals i bancàries.
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15. Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, amb el règim de
garanties que, si escau, hagin d’aportar els beneficiaris
15.1 Forma de pagament
La subvenció es lliura un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
Si l'entitat justifica per sota de pressupost mínim a executar o, en el seu cas, el pressupost
elegible es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció proporcionalment segons el
percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no es reduirà el pagament de la
quantitat concedida. En tot cas el beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa
executada.
Segons es determina en la base 29.4, de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, la publicació de les resolucions per les quals s’
aprovi el reconeixement de l’obligació de pagament de subvencions concedides en
procediments de concurrència competitiva, aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona que substitueix la notificació individual a tots els efectes https://seuelectronica.dipta.
cat/.
15.2 Pagaments a compte
No es preveuen pagaments a compte.
16. Circumstàncies que, poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió
El beneficiari pot sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren circumstàncies
extraordinàries derivades de necessitats urgents o sobrevingudes, degudament justificades,
que es pot autoritzar sempre que no es lesionin drets de tercers.
La sol·licitud s’ha de realitzar abans de la finalització del termini d’execució i ha de respectar l’
objecte, condicions i finalitat de la concessió, així com els criteris de valoració.
17. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona.
18. Exigència o no d’aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’
activitat subvencionada
Es preveu, en aquesta convocatòria, que el percentatge màxim de finançament de les
actuacions subvencionables descrites és d’un 95%.
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El percentatge restant els beneficiaris l’aportaran de fons propis o altres ingressos, sense que
en cap cas es pugui produir sobre finançament.
19. Criteris de graduació particulars dels possibles incompliments de condicions
imposades en la concessió de les subvencions, que serviran per a determinar l’import
definitiu a rebre pel beneficiari o l’import final a reintegrar
Les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms determinen els criteris aplicables en aquest sentit.
D’acord amb la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que, donat el cas,
realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la
subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts.
20. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que s’estableixi en la legislació autonòmica aplicable
Tal com estableix la base 10.3 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi d'aquesta
convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
135.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021-1200-311-48901-01 del
pressupost vigent.

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Registre
d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS,
OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
9. PERSONACIÓ AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 141/2021 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA, INTERPOSAT PER UN
FUNCIONARI CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i assumptes generals, la Junta de govern, per unanimitat
acorda el següent:
Fets
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona ha comunicat a la Diputació de
Tarragona que el Sr. XXX ha interposat un nou recurs contenciós administratiu, que es tramita
amb el número 141/2021, contra l’acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de 27 de
novembre de 2020, relatiu a l'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2021, amb la integració de la
modificació de l'organigrama que s'aprova, i l'aprovació de les fitxes descriptives dels llocs de
treball específics de comandament que es creen i es modifiquen.
Atesa l’especial singularitat d’aquesta demanda i les circumstàncies que l’envolten, i l’excés de
treball dels Serveis Jurídics de la Corporació, es considera adient encarregar la defensa judicial
d’aquest assumpte a un advocat col·legiat extern, en concret i de forma indistinta, al Sr. XXX i
al Sr. XXX, ambdós del despatx “Crowe Horwath Legal y Tributario, S.L.P” en atenció a la seva
solvència tècnica i professional, capacitat acreditada en actuacions davant la jurisdicció
contenciosa administrativa i la seva intervenció en assumptes de similars característiques.
De la mateixa manera, és necessari encarregar la representació de la Corporació a un
procurador, i en concret a la procuradora Sra. XXX, que ja disposa de poders a l’efecte.
En conseqüència, cal adoptar un acord sobre la personació al Jutjat i l’encàrrec de la defensa i
representació de la Diputació.
Fonaments de dret
1. Els articles 33 i 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’
acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 28 de juliol de 2015.
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2. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Personar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en les
actuacions del procediment abreujat núm. 141/2021.
2. Trametre l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.
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3. Encarregar la representació de la Diputació de Tarragona a la procuradora dels Tribunals
Sra. XXX, que ja disposa de poders a l’efecte.
4. Encarregar la defensa de la Diputació de Tarragona als advocats Sr. XXX i Sr. XXX “Crowe
Horwath Legal y Tributario, S.L.P” de Barcelona.
5. Efectuar les corresponents citacions als interessats.
6. Donar compte d’aquesta resolució al Ple per al seu coneixement.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
10. APROVAR PREU JUST ADDICIONAL ACORDAT DE MUTU ACORD AMB PROPIETARI
AFECTAT PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA
TP-2031 DE TARRAGONA A LA C-51, TRAM: TV-2034 A LA C-51.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 8 de maig de 2020, va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51,
tram: TV-2034 a la C-51 (BOP de Tarragona d’11 de juny de 2020).
2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns
i drets afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 12/07/2021 a les 11:07:03

3. Per acord de Junta de Govern de data 22 de desembre de 2020 es van aprovar les actes de
preu just per mutu acord i el pagament als propietaris de la majoria de les finques afectades pel
Projecte esmentat, entre les quals es trobava la finca número X.
4. S’ha arribat al mutu acord amb el propietari de la finca número X del parcel·lari del Projecte
esmentat, respecte d’unes afectacions addicionals a aquesta finca i a la quantia de la
indemnització i preu considerat just per la Diputació.
Fonaments de dret
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1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. 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.
3. 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.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preu just addicional per mutu acord de la finca que es relaciona, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la
carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51, tram: TV-2034 a la C-51:
Finca
X

Propietari
XXX

Domicili
Av. XXX XX, Xr Xa
43005 Tarragona

NIF
XXXXXXXXX
TOTAL

Import
1.008,00
1.008,00

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació de l’esmentat preu just
addicional, per un import total de MIL VUIT EUROS (1.008,00), amb càrrec a la partida 4040
/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Transferir l’import d’aquest preu just addicional al número de compte autoritzat pel
propietari a aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:
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- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. 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.
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SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
11. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE «REPARACIÓ DEL
PAVIMENT AMB M.B.C. A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 30 de març de 2021, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del Projecte «Reparació del paviment
amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021»,
amb un pressupost base de licitació de 1.236.758,11 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 5 de maig de 2021, es va constituir la
Mesa de Contractació d’aquest contracte, per procedir a la qualificació de la documentació
administrativa (sobre núm. 1), aportada pels 6 licitadors presentats, que són els següents:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU
A43017854
Grup empresarial ( ) NO (X) SI ...denominat GRUP SORIGUÉ

2

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU
A025303611
Grup empresarial ( ) NO (X) SI ...denominat.. ALFARNÓ, S.L.

3

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU
A25036880
Grup empresarial ( ) NO (X) SI ...denominat.. GRUPO JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.L.U.

4

GUEROLA TRANSER, SLU
B97329577
Grup empresarial ( ) NO (X) SI ...denominat. G&U GRUPO 1976, S.L
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5

BECSA, SA
A46041711
Grup empresarial ( ) NO (X) SI ...denominat. SIMETRIA

6

UTE TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU.
Grup empresarial ( ) NO (X) SI ...denominat. TECNOFIRMES per la primera empresa i EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS per la segona.

Seguidament, la Mesa va constatar que la documentació era correcta i va acordar admetre’ls a
la licitació.
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3. En la mateixa sessió, la Mesa va procedir a l'obertura del sobre núm. 3 (criteris automàtics),
amb el resultat següent:

Núm.
Plica

LICITADOR

1. Oferta econòmica (IVA exclòs), fins a
20 punts
2. Equip tècnic amb dedicació plena a l’
obra, fins a 5 punts
3. Viabilitat de l'obra, fins a 5 punts

1

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

1. 1.018.286,93 €
2. Documentació pendent de ser valorada.
3. Documentació pendent de ser valorada.

2

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

1. 1.021.585,10 €
2. Documentació pendent de ser valorada.
3. Documentació pendent de ser valorada.

3

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU

1. 1.011.892,00 €
2. Documentació pendent de ser valorada.
3. Documentació pendent de ser valorada.

4

GUEROLA TRANSER, SLU

1. 890.260,00 €
2. Documentació pendent de ser valorada.
3. Documentació pendent de ser valorada.

5

BECSA, SA

1. 1.021.956,85 €
2. Documentació pendent de ser valorada.
3. Documentació pendent de ser valorada.

6

1. 978.880,00 €
UTE TECNOLOGÍA DE FIRMES,S.A.-EIFFAGE
2. Documentació pendent de ser valorada.
INFRAESTRUCTURAS, SAU.
3. Documentació pendent de ser valorada.

A continuació, la Mesa va demanar al responsable del contracte què examinés i valorés la
documentació inclosa en el sobre núm. 3, d’acord amb els criteris avaluables de forma
automàtica establerts a l'annex XV del Plec de clàusules administratives particulars.
El resum de l’obertura i l’acta d’aquesta Mesa es van publicar al Perfil del Contractant en data 5
i 18 de maig de 2021, respectivament.
4. En data 6 de maig de 2021, el cap de l'Àrea del SAT, responsable del contracte, va informar
«Efectuada l'obertura del sobre 3 (criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica) de les
ofertes presentades al procediment obert per contractar les obres de Reparació del paviment
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amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021, és
procedent, abans d'efectuar la seva valoració, determinar si hi ha ofertes amb valors anormals
o desproporcionats.
De conformitat amb l’apartat 2.2.10. Ofertes amb valors anormalment baixos del plec de
clàusules administratives particulars, per poder-ho determinar cal aplicar allò previst a l’annex
XV del mateix plec. Així doncs, en els paràmetres previstos en l’esmentat annex, per
determinar el caràcter anormalment baix de les ofertes en el seu conjunt, quan concorrin quatre
o més licitadors, es podran considerar ofertes econòmiques anormals o desproporcionades les
que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades, no obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En un primer càlcul de les ofertes en resulta el següent:
Import de licitació (iva exclòs):

1.022.114,14

Pressupost mitjà:

990.476,81

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

EMPRESA

1.-AUXILIAR
DE
CARRETERAS, SAU

FIRMES

Y

UNITATS PERCENTUALS BAIXA
RESPECTE LA MITJANA DE LES
OFERTES

1.018.286,93

-2,81%

2.-ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

1.021.585,10

-3,14%

3.-JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU

1.011.892,00

-2,16%

890.260,00

10,12%

1.021.956,85

-3,18%

978.880,00

1,17%

4.-GUEROLA TRANSER, SLU
5.-BECSA, SA
6.-UTE TECNOLOGIA DE FIRMES SA EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU

L’oferta presentada per l’empresa Guerola Transer, SLU (10,12%) és inferior en més de deu
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes.
Atès que no hi ha ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, no
és procedent efectuar el segon càlcul previst a l’annex XV del plec de clàusules administratives
particulars, per tant, l’oferta presentada per Guerola Transer, SLU, podria considerar-se
anormal o desproporcionada.»
5. Requerida la justificació de l’oferta anormalment baixa a l’empresa, en data 17 de maig de
2021, el responsable del contracte, va informar en relació amb la documentació presentada per
la empresa GUEROLA TRANSER, SLU i que es transcriu parcialment a continuació:
“(…)
Fets
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(…)
4. L’11 de maig de 2021, l'empresa Guerola Transer SLU va presentar una justificació de la
viabilitat tècnica i econòmica de l'oferta en que es ratifiquen en l'oferta presentada i ho
justifiquen exposant que tenen equips propis d'estesa de MBC tant de personal com de
maquinària, així com que compten amb realitzar el subministrament d'asfalt amb plantes de
fabricació de la província de Tarragona.
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Conclusions
Informo desfavorablement sobre la justificació del valor anormal o desproporcionat atès que no
es fa una justificació de la determinació dels preus unitaris descomposts per calcular el
pressupost final de l'obra, on es justifiquin els preus unitaris de mà d'obra, maquinària i
materials, i es detallin explícitament els rendiments per assolir l'import ofertat, i tampoc
justifiquen amb ofertes, el subministrament del principal material que figura al projecte, que és
l'asfalt.»
6. Posteriorment, el mateix dia, va informar sobre la valoració de les pliques, que es transcriu
parcialment a continuació:
“(…)
Fets

1. El 5 de maig de 2021, la Mesa de Contractació va realitzar l’obertura del sobre 3 que
contenia la documentació avaluable de forma automàtica.
2. El 6 de maig de 2021, el cap de l'Àrea del SAT va emetre un informe a la Unitat de
Contractació i Expropiacions, en què constata que l’import ofert per l'empresa Guerola
Transer SLU, es pot considerar com anormal o desproporcionat.
3. El 7 de maig de 2021, la Unitat de Contractació i Expropiacions va sol·licitar a l'empresa
Guerola Transer SLU, que justifiqui i acrediti l'oferta econòmica.
4. L’11 de maig de 2021, l'empresa Guerola Transer SLU va presentar una justificació de la
viabilitat tècnica i econòmica de l'oferta en que es ratifiquen en l'oferta presentada i ho
justifiquen exposant que tenen equips propis d'estesa de MBC tant de personal com de
maquinària, així com que compten amb realitzar el subministrament d'asfalt amb plantes
de fabricació de la província de Tarragona.
5. El 13 de maig de 2021 el cap de l’Àrea del SAT informa desfavorablement la justificació
presentada per l’empresa Guerola Transer SLU, raó per la qual s’exclou del procés de
valoració.

Valoració de les ofertes
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En aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica previstos a l’Annex XV
del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquest contracte en resulta el
següent:

EMPRESA
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1-AUXILIAR DE FIRMES
CARRETERAS, SAU
2-ARNÓ
SLU

Y

INFRAESTRUCTURAS,

3-JOSÉ
ANTONIO
POLO, SAU

OFERTA
ECONÒMICA
0- 20

EQUIP
TÈCNIC
DEDICACIÓ
PLENA
0-4

1.018.286,93

1,77

5,00

5,00

11,77

1.021.585,10

0,24

5,00

5,00

10,24

1.011.892,00

4,73

5,00

5,00

14,73

1.021.956,85

0,07

5,00

4,00

9,07

978.880,00

20,00

5,00

5,00

30,00

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

ROMERO

5-BECSA, SA
6-UTE TECNOLOGIA DE FIRMES
SA
–
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SAU

VIABILITAT
DE L’OBRA TOTAL
0-5

Conclusions
L’oferta que ha obtingut una major puntuació ha estat la presentada per l’empresa UTE
TECNOLOGIA DE FIRMES SA – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, amb 30 punts.»
6. En data 26 de maig de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per estudiar els informes
esmentats i va acordar:
- Excloure de la licitació de les obres previstes al projecte de reparació del paviment amb MBC
a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021, a l'empresa
GUEROLA TRANSER, SLU (plica núm. 4) pels motius exposats anteriorment.
- Proposar a l’òrgan de contractació adjudicar a la entitat UTE EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SAU - TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), el contracte de les obres previstes al projecte de reparació del
paviment amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any
2021, per un import d’un milió cent vuitanta-quatre mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb
vuitanta cèntims (1.184.444,80 €) IVA inclòs, per haver obtingut la millor puntuació.
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes, a efectes del que estableix l'article
150.1 de la LCSP:
Núm. d’
ordre

Plica

Empresa

Puntuació
total

1

6

UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU - TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA

30,00
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2

3

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU

14,73

3

1

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

11,77

4

2

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

10,24

5

5

BECSA, SA

9,07
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L’acta d’aquesta Mesa, junt amb els informes emesos, es van publicar al Perfil del contractant
de la Diputació el dia 4 de juny de 2021.
7. En data 8 i 9 de juny de 2021, l’entitat TECNOLOGIA DE FIRMES, SOCIEDAD ANÓNIMA Y
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL» UNIÓN
TEMPORAL D’EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, abreujat «U.T.E ASFALTOS 21»
(NIF U06851315), va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import
de 48.944,00 €, segons cartes de pagament núm. 2021000376 i 2021000387, per un import de
24.472,00 respectivament, i posteriorment la resta de documentació requerida, que ha estat
trobada conforme per la secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la LCSP, estableixen la
classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del
contracte.
2. L’article 156 de la mateixa norma regula el procediment obert.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar l'adjudicació d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Excloure de la licitació de les obres previstes al projecte de reparació del paviment
amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021, a
l'empresa GUEROLA TRANSER, SLU (plica núm. 4) pels motius exposats anteriorment.
SEGON. Adjudicar el contracte de les obres previstes al projecte de reparació del paviment
amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021, a l’
entitat
TECNOLOGIA
DE
FIRMES,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
Y
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL» UNIÓN TEMPORAL D’
EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, abreujat «U.T.E ASFALTOS 21» (NIF
U06851315), per resultar ser l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, per un import d’UN
MILIÓ CENT VUITANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.184.444,80 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs)

978.880,00 €

IVA 21%

205.564,80 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Preu del contracte

1.184.444,80 €

TERCER. Disposar la despesa derivada de l’obligació d’aquest contracte per import de
1.184.444,80 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import € (IVA inclòs)

2021

3020 / 453 / 61912 / 01

592.222,40 €

2022

3020 / 453 / 61912 / 01

592.222,40 €

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 F3261ACBE5CD4DBD84169E7CC22C4DBD i data d'emissió 12/07/2021 a les 11:55:47

I subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.
QUART. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 153.4 de la LCSP:
Núm. d’
ordre

Plica

Empresa

Puntuació
total

1

6

UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU - TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA

30,00

2

3

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU

14,73

3

1

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

11,77

4

2

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

10,24

5

5

BECSA, SA

9,07

CINQUÈ. Nomenar al Sr. XXX com a director de les obres del «Projecte de reparació del
paviment amb MBC a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any
2021».
SISÈ. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil del contractant d’
aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu el punt 2.3.5 del PCA.
SETÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària per a què procedeixi a la signatura de la 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.
VUITÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni, a l'Àrea del SAT i al
Sr. XXX.
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 de la presidenta de la Diputació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 12/07/2021 a les 11:07:03

12. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA CENTRALITZADOR DE LOGS ANALITZADOR I
GENERADOR D'INFORMES PER LA INFRAESTRUCTURA FIREWALLS FORTINET.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 30 de març de 2016, l’empresa IRD TELECOMUNICACIONES, SL (B43430438) va
constituir la garantia definitiva per import de 887,22 euros, per respondre del contracte de
subministrament d'un sistema centralitzador de logs analitzador i generador d'informes per la
infraestructura Firewalls Fortinet, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de
Govern de data 8 d'abril de 2016.
2. En data 15 de novembre de 2017, representats de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció del contracte, en la que es feia constar que el subministrament es
va realitzar d'acord amb les prescripcions establertes en el contracte, i que va finalitzar el 22
d'abril de 2017, data que en que s'inicià el còmput del termini de garantia del contracte de 3
anys.
3. En data 24 de maig de 2021, el responsable del contracte ha informat que l'import facturat
total és de 21.470,60 euros (IVA inclòs) i que el contracte es va liquidar el dia 15 de desembre
de 2016 amb el pagament de l’última factura emesa per un import total de 21.470,60 euros (IVA
inclòs), que no queden obligacions pendents d’abonar al contractista relacionades amb el
subministrament, i que transcorregut el termini de garantia s'ha comprovat que no existien vicis
o defectes en els treballs executats atribuïbles al contractista. Per tot l’exposat, informa
favorablement l’aprovació de la liquidació del contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €)
i la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2.. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. L’article 222.4 del TRLCSP, regula la recepció i la liquidació dels contractes.
4. La competència per aprovar la liquidació i tornar la garantia d'aquest contracte correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per
decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament d'un sistema centralitzador de
logs analitzador i generador d'informes per la infraestructura Firewalls Fortinet, per un import de
ZERO EUROS (0,00 €).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 12/07/2021 a les 11:07:03

SEGON. Tornar a l'empresa IRD TELECOMUNICACIONES, SL (B43430438) la garantia
definitiva de l’esmentat contracte, per un import de VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (887,22 €), constituïda el dia 30 de març 2016 mitjançant carta de
Pagament núm. 2016000184, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
QUART. Comunicar-ho a l'Àrea de TIC, a la Tresoreria General i a la Intervenció General.
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Règim de recursos:

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

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

13. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 3 DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES
DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN 26 MUNICIPIS (FASE 3).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 16 de febrer de 2018, l’empresa VIELCA MEDIO AMBIENTE, SL (B98029960) va
constituir la garantia definitiva per un import de 266,37 euros, per a respondre del contracte del
servei de redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en
26 municipis (Lot 3).
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 2 de març de 2018, es va adjudicar el contracte del
servei de redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en
26 municipis (Lot 3) a l’empresa VIELCA MEDIO AMBIENTE, SL (B98029960), per un import
de SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (6.446,15
euros) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 3 d’abril de 2018.
3. En data 21 de maig de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta d’acreditació de prestació de serveis (recepció final) del contracte, en la que fan
constar que els treballs contractats es van lliurar i finalitzar d’acord amb les prescripcions
establertes als plecs. A partir d’aquesta data es va iniciar el termini de garantia establert en el
contracte d’un (1) any.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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4. En data 15 de setembre de 2020, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable del contracte, va
informar que el lot 3 del contracte del servei esmentat es va liquidar en la seva totalitat per un
import de 6.446,15 euros (IVA inclòs), corresponent al 100% de l’execució dels treballs i que no
resta cap obligació pendent amb el contractista.
5. En data 3 de juny de 2021, el responsable del contracte, va informar que, una vegada
esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient en retornar la garantia
definitiva constituïda.
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Fonaments de dret
1. L’article 222.4 del Text del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.
2. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per tornar les garanties d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte del servei de redacció del plànol de delimitació de
mesures de prevenció dels incendis forestals en 26 municipis (Lot 3) presentada en data 15 de
setembre de 2020 per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
SEGON. Tornar a l’empresa VIELCA MEDIO AMBIENTE, SL (B98029960) la garantia
definitiva del contracte del servei de redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció
dels incendis forestals en 26 municipis (Lot 3), constituïda el dia 16 de febrer de 2018, per un
import de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (266,37 euros)
, mitjançant carta de Pagament núm. 20180000143, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
QUART. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.
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 de la presidenta de la Diputació.
14. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE SERVEI PER L’
ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – DUPROCIM,
PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte de
servei per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per
diversos municipis de la província de Tarragona (Lot 2) a l’empresa BERRYSAR, SL
(B65721003), per un import de DIVUIT MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTAUN CÈNTIMS (18.308,51 euros) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 31 de juliol de
2018.
2. D'acord amb l’Acta d’acreditació de prestació de serveis (recepció final) el contracte va
finalitzar el 17 de desembre de 2020, data que determina l’inici del termini de garantia establert
en el contracte d’un (1) any. En l'acta es fa constar que el servei es va executar correctament
tot i que no es va complir el termini d'execució previst a causa de la manca de recursos
municipals que donessin resposta als requeriments del propi document en el termini establert,
que ha estat agreujat per la pandèmia actual.
3. En data 3 de juny de 2021, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal (SAM), com a responsable del
contracte, ha emès el següent informe:
«1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0000639, de data 2 de març de 2018, es va aprovar l’
inici de l’expedient de contractació 2017-0004986 presentat per la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal, corresponent a la contractació del
servei d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per diversos
municipis de la província de Tarragona, distribuïts en 8 lots.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte
del servei d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per
diversos municipis de la província de Tarragona, lot 2, a l’empresa BERRYSAR, SL, amb CIF
B65721003, per la quantitat total de 18.308,51 euros IVA inclòs. Exp. Contractació 20170004986.
3. El termini d’execució del contracte era de 6 mesos des de la data d’adjudicació. S’ha
demorat la realització dels treballs per la manca de dedicació per part d’algun dels ens locals
així com la paralització dels mateixos durant la Pandèmia per la COVID-19.
Data de finalització del contracte: 17 de desembre del 2020.
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4. L’import total del servei corresponent al lot 2 és de 18.308,51 € (IVA 21% inclòs).
L’empresa BERRYSAR, SL, amb CIF B65721003, ha prestat correctament i adequadament els
serveis contractats i s’ha liquidat el contracte per un import 18.308,51 € (IVA 21% inclòs),
entenen-se lliurats i finalitzats els treballs contractats al 100%.

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 F3261ACBE5CD4DBD84169E7CC22C4DBD i data d'emissió 12/07/2021 a les 11:55:47

5. Les factures emeses per part del proveïdor que estan pagades són les següents:

CONCLUSIONS
Per tant, S’INFORMA favorablement: la liquidació del contracte de la prestació del servei de
d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per diversos
municipis de la província de Tarragona, lot 2, amb un percentatge d'execució dels treballs del
100%, per un import de 18.308,51 €, no quedant obligacions pendents amb l'empresa
BERRYSAR, SL, amb CIF B65721003."
Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació dels
contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació d’aquest contracte correspon a la Junta de Govern
per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte del servei per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona
(Lot 2), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
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 de la presidenta de la Diputació.
15. ACCEPTAR L’AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIUDECANYES PER A L’
OCUPACIÓ DELS TERRENYS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA T-313 AMB L’ACCÉS A
RIUDECANYES.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de setembre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés
a Riudecanyes (BOP de Tarragona de 7 d’octubre de 2020).
Aquesta aprovació comportava la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte als efectes de l’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds, de conformitat amb l’art.
19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
Aquesta aprovació també va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, i va aprovar inicialment la
relació concreta e individualitzada dels propietaris i dels béns i drets afectats per l’esmentat
Projecte, amb l’obertura i pràctica del corresponent període d’informació pública.
2. La Diputació de Tarragona executarà les obres de l’esmentat Projecte amb afectació de les
següents finques, propietat de l'Ajuntament Riudecanyes:
Núm.
finca

Referència cadastral

Ocupació
definitiva

Ocupació temporal

Servitud

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

568 m2

58 m2

13 m2 servitud
elèctrica aèria

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

47 m2

136 m2

36 m2 de canonada
aigua soterrada

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

72 m2

-

-

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26 m2

-

-

3. Per acord del Ple, de data 15 de juny de 2021, l'Ajuntament de Riudecanyes ha acordat
autoritzar a la Diputació de Tarragona l’ocupació de les superfície afectades de les finques
indicades en l’anterior expositiu, per tal que pugui executar les obres del Projecte de rotonda a
la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes.
Fonaments de dret
1. L'article 91.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques, que diu que les autoritzacions que habilitin per a una ocupació de béns de domini

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 12/07/2021 a les 11:07:03

públic que sigui necessària per a l’execució d’un contracte administratiu hauran de ser
atorgades per l’Administració que sigui el seu titular, i es consideraran accessòries d’aquell.
En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Acceptar l’autorització de l'Ajuntament Riudecanyes, mitjançant acord de Ple de data 15 de
juny de 2021, a la Diputació de Tarragona, d’ocupació de les superfícies de les següents
finques de la seva propietat, afectades per l’execució del Projecte de rotonda a la intersecció
de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes, per tal de poder executar les obres de l’
esmentat Projecte:
Núm.
finca

Referència cadastral

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

568 m2

58 m2

13 m2 servitud
elèctrica aèria

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

47 m2

136 m2

36 m2 de canonada
aigua soterrada

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

72 m2

-

-

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26 m2

-

-

Ocupació definitiva Ocupació temporal

Servitud

2. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Riudecanyes.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
16. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DE SERVEI PER L’
ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – DUPROCIM,
PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte de
servei per l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per
diversos municipis de la província de Tarragona (Lot 1) a l’empresa MS CONSULTORS
ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001, SL (B65656077), per un import de VINT MIL NOUCENTS TRENTA-TRES EUROS (20.933,00 euros) IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el
dia 31 de juliol de 2018.
2. En l’expedient consta l’Acta d’acreditació de prestació de serveis (recepció final) signada el
dia 18 de desembre de 2020 en la que es fa constar que la seva execució és correcta tot i que
s'ha produit una demora en el termini d’execució, principalment per la manca de recursos i
dedicació per part de l’ens local així com per la paralització dels treballs durant la pandèmia per
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la COVID-19. En la mateixa acta es fa constar que l'execució del contracte va finalitzar en data
5 d'octubre de 2020, data que determina l'inici del còmput de garantia establert en el contracte
d'1 any.
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3. En data 3 de juny de 2021, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal (SAM), com a responsable del
contracte, ha emès el següent informe:

«1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0000639, de data 2 de març de 2018, es va aprovar l’
inici de l’expedient de contractació 2017-0004986 presentat per la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal, corresponent a la contractació del
servei d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per a diversos
municipis de la província de Tarragona, distribuïts en 8 lots.

2. Per acord de la Junta de Govern, de data 22 de juny de 2018, es va adjudicar el contracte
del servei d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per a
diversos municipis de la província de Tarragona, lot 1, a l’empresa MS Consultors Enginyeria i
Seguretat des de 2001, SL amb CIF B65646077, per la quantitat total de 20.933,00 euros IVA
inclòs. Exp. Contractació 2017-0004986.
3. El termini d’execució del contracte era de 6 mesos des de la data d’adjudicació. S’ha
demorat la realització dels treballs per la manca de dedicació per part d’algun dels ens locals
així com la paralització dels mateixos durant la Pandèmia per la COVID-19.
Data de finalització del contracte: 5 d’octubre de 2020.
4. L’import total del servei corresponent al lot 1 és de 20.933,00 € (IVA 21% inclòs).
L’empresa MS Consultors Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL amb CIF B65646077, ha
prestat correctament i adequadament els serveis contractats i s’ha liquidat el contracte per un
import 20.933,00 € (IVA 21% inclòs), entenen-se lliurats i finalitzats els treballs contractats al
100%.
5. La factura emesa per part del proveïdor que està pagada és la següent:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 12/07/2021 a les 11:07:03

CONCLUSIONS
Per tant, S’INFORMA favorablement: la liquidació del contracte de la prestació del servei de
d'elaboració del document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, per a diversos
municipis de la província de Tarragona, lot 1, amb un percentatge d'execució dels treballs del
100%, per un import de 20.933,00 €, no quedant obligacions pendents amb l'empresa MS
Consultors Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL amb CIF B65646077.»
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Fonaments de dret
1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació dels
contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació d’aquest contracte correspon a la Junta de Govern
per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte del servei per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona
(Lot 1), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
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 de la presidenta de la Diputació.
17. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN 80 MUNICIPIS (FASE 1)-LOT 7.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. En data 31 de març de 2016, l’empresa VIELCA MEDIO AMBIENTE, SL (B98029960) va
constituir la garantia definitiva per un import de 252,50 euros, per a respondre del contracte del
servei d’assistència tècnica per a la redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció
dels incendis forestals en 80 municipis (Fase 1)- Lot 7, del qual va resultar adjudicatària per
acord de la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2016.
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2. En data 22 d’abril de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta d’acreditació de prestació de serveis (recepció final) del contracte, en la que fan
constar que els treballs contractats es van lliurar i finalitzar d’acord amb les prescripcions
establertes als plecs. A partir d’aquesta data es va iniciar el termini de garantia establert en el
contracte d’un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 19 de maig de 2020, es va aprovar la liquidació del
contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
4. En data 3 de juny de 2021, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable del contracte, va informar que,
una vegada esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient en retornar la
garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per tornar les garanties d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Tornar a l’empresa VIELCA MEDIO AMBIENTE, SL (B98029960) la garantia
definitiva, del contracte del servei d’assistència tècnica per a la redacció del plànol de
delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en 80 municipis (Fase 1) - Lot 7,
constituïda el dia 31 de març de 2016, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (252,50 €), mitjançant carta de Pagament núm.
2016000202, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.
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 de la presidenta de la Diputació.
18. TORNAR LES GARANTIES DEFINITIVES DELS LOTS 6 I 8 DELS CONTRACTES DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN 80 MUNICIPIS (FASE 1).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 1 d'abril de 2016 el Sr. XXX (DNI XXXXXXXXX) va constituir les garanties definitives
per un import de 318,00 i 231,15 euros, per a respondre dels contractes corresponents als lots
6 i 8, respectivament, del servei d’assistència tècnica per a la redacció del plànol de delimitació
de mesures de prevenció dels incendis forestals en 80 municipis (Fase 1), dels quals va
resultar adjudicatàri per acord de la Junta de Govern de data 22 d’abril de 2016.
2. En data 4 de juny de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta d’acreditació de prestació de serveis (recepció final) dels contractes dels Lots 6 i 8,
en la que fan constar que els treballs contractats es van lliurar i finalitzar d’acord amb les
prescripcions establertes als plecs. A partir d’aquesta data es va iniciar el termini de garantia
establert en el contracte d’un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2020, es va aprovar la liquidació
dels dos contractes per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
4. En data 9 de juny de 2021, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM), responsable dels contractes, va informar
que, una vegada esgotat el termini de garantia establert, no hi ha cap inconvenient en retornar
les garanties definitives constituïdes.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per tornar les garanties d'aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Tornar al Sr. XXX (DNI XXXXXXXXX) les garanties definitives, dels contractes del
servei d’assistència tècnica per a la redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció
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dels incendis forestals en 80 municipis (Fase 1) Lots 6 i 8, constituïdes el dia 1 d’abril de 2016,
per un import de TRES-CENTS DIVUIT EUROS (318,00 €) i DOS-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (231,15 €) mitjançant cartes de Pagament núm. 2016000203
i 2016000204, respectivament, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del SAM.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Gestió de Serveis Generals
19. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE L’AULA DE
CUINA AL CEE ALBA DE REUS.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el Projecte de reforma interior de l’
aula de cuina al CEE Alba de Reus (exp. 8004330008-2020-0002848), signat electrònicament
el dia 11 de juny de 2021, amb un pressupost d'execució per contracta de 22.773,16 euros, que
tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és definir les característiques
generals de la nova cuina de l’escola amb l’equipament necessari per tal de donar formació als
alumnes que hi assisteixen.
3. El 14 de juny de 2021 l’arquitecta tècnica de la unitat d’Arquitectura Municipal ha acreditat
que:

Les obres es classifiquen, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, en el grup d’obres de reforma.

Es tracta d’obres que no afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.
Fonaments de dret
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1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
2. L’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, relatiu a la
supervisió de projectes prèvia a la seva aprovació, estableix el caràcter facultatiu de l'informe
de supervisió en els projectes de pressupost base de licitació inferior a 500.000 euros llevat
que es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.

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 F3261ACBE5CD4DBD84169E7CC22C4DBD i data d'emissió 12/07/2021 a les 11:55:47

3. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
4. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Projecte de reforma interior de l’aula de cuina al CEE Alba de Reus.
2. Sotmetre a informació pública el projecte esmentat, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, per un període de 30 dies hàbils,
durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
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 29 de juny de 2021 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.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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