Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 7 de juny de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Maite Velayos Esplugas
Dia: 7 de juny de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:46
Lloc: Sala Julio Antonio

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

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

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)

Actua de Secretària la Sra. Maite Velayos Esplugas, cap de Servei e.f de Secretaria general
per absència de la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària general de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 16 de
juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els
membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 31 DE MAIG DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 31 de maig de 2019.

Patrimoni
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2. APROVACIÓ DE LA DESPESA TRIMESTRAL PER ALS MESOS DE JUNY A AGOST
DE 2019, DE L'ARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER CARLES RIBAS 6 BAIXOS,
DE TARRAGONA, DESTINAT A AULES DE FORMACIÓ.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- Actualment les aules de la Unitat de Formació de la Diputació de Tarragona s'ubiquen al
local del carrer Carles Ribas 6, baixos, de Tarragona. Aquest local està arrendat a
Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A..
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2.- La clàusula segona del contracte d'arrendament, reguladora de la seva durada,
estableix que el seu termini d'execució és per un període de 3 mesos comptats a partir de
l'1 de març de 2016, prorrogables tàcitament per períodes de 3 mesos.
3.- L'òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, en virtut de la
delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 8004330008-00-2015002266, de 16 de juliol de 2015.
Fonaments de dret
1.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques.
2.- El contracte d'arrendament entre Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A. i
la Diputació de Tarragona, formalitzat en data 22 de desembre de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de lloguer del local de Formació per als mesos de juny a
agost de 2019, per import de 8.565,27 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6012-93320200.
2. Comunicar aquest acord a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT
CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL PER A ACTIVITATS D’
INTERNACIONALITZACIÓ.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, amb seu a Tarragona és
una institució sense ànim de lucre que té per objecte esdevenir un centre de referència
internacional en el desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents
branques de l'estudi de l'Evolució i del Comportament Humans.
2. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (en endavant IPHES), durant
el 2019, té previst dur a terme diverses activitats per tal de potenciar la recerca en l’àmbit
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internacional, (participació en congressos, difusió dels resultats de la recerca de l’IPHES en
l’àmbit internacional, etc.).
3. Per desenvolupar aquesta tasca són necessàries una sèrie de despeses per la qual cosa
l'IPHES ha demanat la col·laboració de la Diputació de Tarragona. En data 15 de maig de
2019 tramet una sol·licitud de subvenció i presenta un pressupost de 30.000 euros.
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4. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social ha acreditat documentalment
que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’
ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, ha consignat la quantitat
de 30.000 euros, a l’aplicació pressupostaria 2010–334–45110 per aquest beneficiari i
concepte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social una
subvenció per a activitats d’internacionalització en els termes següents:
Beneficiari: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats d’Internacionalització
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/334/45110
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
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- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis
de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL COL·LECTIU DE
TEATRE NECESSARI TRONO VILLEGAS PER A LA SISENA EDICIÓ DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRE DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. El Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas en data 16 de maig de 2019 ha tramès
una petició de subvenció a aquesta Diputació, per la sisena edició del Festival Internacional
de Teatre de Tarragona i presenta un pressupost de 138.800 euros.
2. El Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas organitza enguany per sisena vegada, el
Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un esdeveniment en el que participen més
de 15 companyies provinents de diferents punts d’Espanya, d’Europa i de la resta del món:
Itàlia, França, Anglaterra, Argentina, Iraq, etc, per la qual cosa demana l’ajut de la Diputació
per a poder finançar les diferents despeses que comporta un acte d’aquesta categoria.
3. El Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha
comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
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continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
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5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-48192, amb un import de 30.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas una subvenció per la
sisena edició del festival Internacional de Teatre de Tarragona, en els termes següents:
Beneficiari: Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas
Municipi: Tarragona
Concepte: 6ena. edició del festival Internacional de Teatre de Tarragona
Pressupost Elegible: 138.800 euros
% concedit: 21,61 %
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/48192
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 03/07/2019 a les 10:02:15

les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
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Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA QUE HA
DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS, ALTRES ENS
LOCALS, ENTITATS I PERSONES PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS I D’
INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR I NO PREVISTES A LA RESTA DE
CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
En data 8 de març de 2019, la Junta de Govern d’aquesta Diputació va aprovar la
convocatòria als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i
activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de
convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, que va ser publicada al BOPT del 14
de març de 2019.
A l’apartat 11 d’aquesta convocatòria es preveu que hi hagi dues resolucions,
corresponents a cadascun dels dos terminis de presentació de sol·licituds i l’import màxim
per a cadascuna de les resolucions serà la meitat del crèdit total consignat.
Atès que finalitzat el primer termini de presentació de sol·licituds han tingut entrada al
Registre de la Diputació de Tarragona, moltes més de les que s’esperaven en aquest
primer període i que es disposa només de la meitat del crèdit existent a les aplicacions
pressupostàries per cadascuna de les línies d’actuació i que s’evidencia que és clarament
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insuficient, i s’haurà d’aplicar una reducció excessiva en les concessions, és pel que es
considera adient modificar la convocatòria i aprovar en una sola resolució el total de
subvencions tant les presentades en el primer termini com en el segon, i distribuir en
aquesta resolució la totalitat del crèdit existent per cada línia d’actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la modificació de la convocatòria corresponent a la concessió de subvencions
als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’
interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la
Diputació de Tarragona, en el següent punt:
On diu:
11) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici
El nombre màxim de resolucions, durant l’exercici 2019, és de 2, corresponents a cadascun
dels dos terminis de presentació de sol·licituds. L’import màxim per a cadascuna de les
resolucions serà la meitat del crèdit total consignat. El crèdit no esgotat en un procediment s’
acumula en el següent.
Es modifica per :
11) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici
El nombre màxim de resolucions, durant l’exercici 2019, és de una. Independentment del
termini en què hagi estat presentada la sol·licitud la resolució serà per la totalitat de les
sol·licituds presentades i admeses a tràmit, l’any 2019. L’import màxim a distribuir serà el
crèdit total consignat per cada línia d’actuació inclosa en la convocatòria.
Per tant la convocatòria per a l’any 2019, és la següent:
Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i
activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de
convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a
actuacions singulars que per les seves característiques no s’ajusten a altres convocatòries
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anuals de subvencions que té establertes aquesta Diputació. La finalitat és contribuir al
desenvolupament social, cultural i econòmic de la demarcació en àmbits d’interès social i
ciutadà.
També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, social i humanitari,
imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a necessitats
sobrevingudes, fora de la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front
amb el pressupost anual de què disposa.
2) Actuacions admeses i excloses
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Els projectes i actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin al
desenvolupament social, econòmic territorial i de les persones que viuen a la demarcació
de Tarragona. Amb caràcter singular, les corresponents als següent àmbits:
2.1 Activitats d’ens locals i entitats
a) Actuacions socials, solidaries, d’integració social...
b) Activitats de convivència i cohesió social.
c) Activitats culturals extraordinàries.
2.2 Inversions per a entitats
a) Inversions en equipaments ciutadans destinats preferentment a usos
culturals, socials.
b) Inversió per adquisició de béns inventariables pels equipaments ciutadans
anteriors.
c) Inversió en patrimoni i elements patrimonials culturals.
S’exclouen:
a. Les activitats habituals de l’entitat o ens locals.
b. Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat o ens local.
c. La inversió en espais que no siguin de titularitat del sol·licitant.
d. Les actuacions que siguin objecte de subvenció nominativa o altre tipus de
subvenció per part de la Diputació.
e. Les AMPAS, les Associacions de veïns i qualsevol altre tipus de entitat que donada
la gran quantitat d’entitats existents a la demarcació faci impossible poder
subvencionar les activitats que realitzen, s’avaluaran els casos singulars, si escau.

2.3 Dels pressupostos presentats es consideren no subvencionables les despeses
gastronòmiques. Respecte de les despeses de personal, excepte en els casos en
què sigui indispensable per l'execució del projecte, només es comptabilitza el
percentatge establert a les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona, que és d'un màxim del 5% del pressupost de l'activitat subvencionada .
2.4 No són subvencionables, aquelles sol·licituds que només incloguin despeses per
funcionament ordinari del sol·licitant.
3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
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Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau,
la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha
estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no
disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de
la justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
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El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit
s’acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic :
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el
material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament
amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona
d'acord amb la legislació sobre transparència i accés a la informació pública
c) En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable relativa
a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració , a l’efecte que la Diputació
les faci públiques en compliment de la legislació de transparència.
d) El beneficiari ha d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció, que
disposa dels certificats negatius de tot el personal propi, voluntari o subcontractat del
centre, en compliment de la normativa referent a la protecció jurídica del menor per
activitats en les quals participin menors d’edat.
4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar en model normalitzat disponible a
https://seuelectronica.dipta.cat. Els ajuntaments i altres ens locals han de presentar-la
electrònicament a la mateixa adreça. Les entitats i les persones han de presentar la
sol·licitud en el model normalitzat, però de forma presencial o per correu a les adreces
següents:

a.
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a. A qualsevol de les oficines següents del Registre General de la Diputació de
Tarragona:
Passeig de Sant Antoni 100 (Palau de la Diputació), 43003 Tarragona.
Carrer Pere Martell 2 (Edifici de Serveis), 43001 Tarragona.
Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa.
b. A l’oficina auxiliar de registre de la Unitat de Cultura, Passeig de Sant Antoni 100
(Palau de la Diputació), 43003 Tarragona.
c. Per qualsevol altre mitjà dels establerts Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

En el cas d’inversions de les entitats: projecte d’obres amb pressupost
En el cas de les persones físiques o jurídiques privades cal adjuntar a la sol·licitud la
documentació següent:

1) Còpia del NIF.
2) Còpia dels estatuts vigents o altra documentació jurídica de constitució i del
document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic, en el cas de les entitats.
En cas que el beneficiari, en els últims cinc anys, hagi presentat a la Diputació de
Tarragona els documents 1) i 2) i que no s’hagi produït cap modificació, no té l’obligació de
presentar-los, sempre que ho faci constar la seva presentació i vigència a la sol·licitud
(Apartat Declaració de documentació ja presentada) .
Les entitats o persones físiques podran presentar una sol·licitud per activitats i una per
inversions.
Els ens locals podran presentar dues sol·licituds per activitats.
Termini
Es fixen dos terminis de presentació de sol·licituds:
1r. termini s’inicia el 18 de març i finalitza el 17 d’abril de 2019.
2n. Termini s’inicia el 10 de juny i finalitza el 10 de juliol de 2019.
6) Criteris de valoració de les sol·licituds.
Donades les característiques, les casuístiques i la singularitat d'aquestes subvencions, la
Presidència de la Diputació designarà dos representants, per tal que previ a l'informe
tècnic, de la unitat gestora, realitzin una avaluació de les sol·licituds, tenint en compte la
seva adequació a les línies estratègiques de subvencions de la Diputació i el caràcter
singular de cadascuna de les peticions.
La unitat gestora ha d'emetre un informe tècnic, d'acord amb els criteris de valoració
continguts en aquestes bases, que ha de ser avaluat per un òrgan col·legiat, tal com
estableix a les bases 12 i 13 de les Bases generals de la Diputació de Tarragona. La unitat
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instructora a la vista dels expedients i de l'informe d'avaluació emet la proposta de
resolució, degudament motivada.
L'òrgan col·legiat, està integrat per dos representants de l'àrea instructora, un dels quals
actua com a secretari de l'òrgan i, a més, un representant de la Secretaria General.
Es desestimaran les sol·licituds que no s’ajustin a aquesta convocatòria i si escau, es
reduirà proporcionalment els imports de les subvencions en funció del nombre de
sol·licituds presentades i del crèdit pressupostari existent per atendre-les.
Pel que fa a la valoració quantitativa de les sol·licituds de subvencions, el projecte o
activitat es valora d'acord amb els següents criteris i puntuació tenint en compte:
6.1 Puntuació de les sol·licituds d'ajuntaments i altres ens locals:
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Criteris de valoració
Criteri
màxim

Fins a 500

50%

20%

70%

de 501 a 2.000

40%

20%

60%

de 2.001 a 3.000

30%

20%

50%

de 3.001 a 8.000

20%

20%

40%

de 8.001 a 10.000

15%

20%

35%

Mes de 10.000

10%

20%

30%

Habitants

qualitatiu

% total
(màxim
subvenció)

Criteri de població

de

Criteris qualitatius del projecte o activitat: Fins a un màxim de 2 punts per cada criteri i fins a
un màxim del 20 punts (que correspondrà a un 20% de la subvenció) sobre els següents
requisits:
[ ] Abast territorial.
[ ] Població beneficiària estimada del projecte en l'àmbit territorial.
[ ] Consolida valors o tradicions o foment de les arts.
[ ] Consolidació, permanència o continuïtat de l'actuació.
[ ] Acció innovadora, creativa, que genera retorn econòmic al territori.
[ ] Contribució a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
[ ] Importància de l'actuació en el municipi.
[ ] Actuacions complementàries de l'administració pública cap els ciutadans.
[ ] Pla de finançament de l'actuació.
[ ] Recursos professionals i base social del projecte o actuació.
Per aplicar els criteris de població es té en compte el nombre d'habitants que consta en
l'últim cens oficial de població aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística.
6.2 Puntuació de les sol·licituds d'entitats i persones físiques: fins a 100 punts
[ ] Àmbit territorial de l'activitat fins a 20 punts.
[ ] Consolidació, permanència o continuïtat del projecte / Actuació de millora o conservació
d'espais o serveis fins a 20 punts.
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[ ] Pla de finançament del projecte (viabilitat: recursos propis, altres fonts de finançament,
percentatge sol·licitat... ) fins a 20 punts.
[ ] Experiència, trajectòria i base social de l'entitat fins a 20 punts.
[ ] Destinataris o beneficiaris de l'actuació o activitat fins a 20 punts.
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La subvenció de la Diputació pot finançar com a màxim el 50% del cost de l'activitat. Dins
d'aquest 50% el percentatge de participació s'ha de determinar segons el resultat de la
valoració efectuada anteriorment i correspon als percentatges de la següent taula:
Fins a 50 punts

0%

De 50 a 60 punts

50%

De 61 a 70 punts

60%

De 71 a 80 punts

70%

De 81 a 90 punts

80%

De 91 a 100 punts

100%

La puntuació de cada sol·licitud correspon a un import que s'estableix en funció de les
sol·licituds rebudes i el crèdit existent.
6.3 Altres consideracions
Les persones físiques i jurídiques han de fer una aportació de recursos propis o altres fonts
de finançament d'un mínim d'un 50% del total del cost de l'actuació. En cap cas, la
subvenció de la Diputació a les entitats i persones físiques no pot superar el 50% de la
despesa prevista pel sol·licitant.
En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les peticions que
compleixin els requisits s'ha d'aplicar un prorrateig, d'acord al que s'estableix a l'article 22.1
de la LGS.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
- subvencions a ajuntaments i altres ens locals: màxim 12.000 euros per sol·licitud d’
activitats,
- subvencions a entitats i persones físiques: màxim 6.000 euros per activitats, 10.000 euros
per inversions
- En tots els casos els imports mínims són 300 euros per activitats, 500 euros per inversions.
A l'establir un import màxim de subvenció es calcula, si és el cas, el pressupost mínim a
executar per cada subvenció, concepte que s'inclou en la resolució i que és l'import mínim
que haurà d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxima. En
aquestos casos el percentatge de concessió es determina en relació al pressupost mínim a
executar.
8) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.

Crèdit
pressupostari
al
qual
s'imputen
les
subvencions:
aplicacions pressupostàries: 2010-334-48908, 2010-334-46200, 2010-330-78900
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Quantia total màxima de les subvencions convocades: 1.550.000 euros.

800.000 euros a l’aplicació pressupostària 2010-334-48908
500.000 euros a l’aplicació pressupostària 2010-334-46200
250.000 euros a l’aplicació pressupostària 2010-330-78900
Aquests imports màxims poden ser ampliats d'acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries.
9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
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Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern
10) Termini de resolució i notificació
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.
11) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici
El nombre màxim de resolucions, durant l’exercici 2019, és de una. Independentment del
termini en què hagi estat presentada la sol·licitud la resolució serà per la totalitat de les
sol·licituds presentades i admeses a tràmit, l’any 2019. L’import màxim a distribuir serà el
crèdit total consignat per cada línia d’actuació inclosa en la convocatòria.
12) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
13) Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la
resolució de la seva concessió.
14) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació , davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des
de l’endemà de la publicació, davant del president de la Diputació.
15) Termini per executar les actuacions subvencionades
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El termini per executar les activitats subvencionades en aquesta convocatòria finalitza el 31
de desembre de 2019, sense possibilitat d’ampliació.
El termini per executar les inversions subvencionades en aquesta convocatòria finalitza el
31 de desembre de 2020.
En el cas de les inversions, si transcorregut aquest termini no s’ha finalitzat l’actuació és pot
sol·licitar una pròrroga degudament justificada, petició que ha de ser resolta per l’òrgan
corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l'RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38
/2003.
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16) Forma i termini de justificació.
La subvenció no s’abona fins que el beneficiari hagi dut a terme les activitats objecte de
subvenció i presenti la justificació de l’activitat subvencionada, que s’ha de fer mitjançant la
presentació de:

1. Expedient de justificació d’activitats o inversions segons correspongui, i que
consta de:
- En el cas d'inversions s'han adjuntar les còpies de les factures o
certificacions d'obra, amb acreditació del seu pagament.
- Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la
Diputació en el finançament de l’acte subvencionat. En el cas que la
publicació de la subvenció es realitzi mitjançant les seus electròniques o
pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara, estructurada i
entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta informació s’haurà d’
incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir durant tot el
termini d’execució i justificació de la subvenció.
- En cas que el beneficiari sigui una entitat o persona jurídica no pública i
l'import de la subvenció sigui igual a 10.000 euros, s'ha de presentar
informació sobre les retribucions dels òrgans directius o d'administració,
segons model normalitzat.
Termini
Activitats
El termini màxim per a la presentació de la justificació d’activitats és el 31 de març de 2020,
sense possibilitat d’ampliació.
Inversions
El termini màxim per a la presentació de la justificació d’inversions és el 31 de març del
2021, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada, petició que
ha de ser resolta per l’òrgan corresponent d’acord amb el procediment establert a les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i a l'RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003.
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Si el beneficiari justifica per sota de l’import del 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.
La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els
justificants acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes per als
quals s’hagi rebut l’ajut o subvenció.
17) Control financer
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Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari te l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de
control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta
obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels
imports percebuts pel beneficiari.
18) Pagaments de la subvenció concedida
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació on consti la despesa realitzada i pagada fins a la data de la
presentació.
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació
de pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva
es farà mitjançant la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
19) Canvi de destí
El beneficiari pot demanar, de manera raonada i abans que finalitzi el termini de
presentació de la justificació, un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada,
sempre que es tracti d’inversions, no d’activitats i no es perjudiquin interessos de tercers. A
la sol·licitud, cal adjuntar el pressupost i la memòria corresponent a la nova actuació. Si el
pressupost presentat és inferior a l’anterior, l’import de la subvenció s’ha de calcular a la
baixa de manera proporcional, d’acord amb el nou pressupost. En cap cas un canvi de
destí pot comportar un increment de la subvenció concedida inicialment.
20) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, els quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.
21) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
22) Criteris de graduació d’incompliments.
S’estableixen a la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
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23) 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)
Un extracte d’aquesta convocatòria es publica a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al
BOPT.
2.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de les convocatòries a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
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3.- Comunicar l’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 del president de la Diputació.
6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT
CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL PER A EXCAVACIONS
AL JACIMENT DE LA BOELLA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, amb seu a Tarragona és
una institució sense ànim de lucre que té per objecte esdevenir un centre de referència
internacional en el desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents
branques de l'estudi de l'Evolució i del Comportament Humans.
2. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (en endavant IPHES), durant
el 2019, té previst iniciar la campanya d'excavacions anual al jaciment arqueològic del
barranc de la Boella al municipi de la Canonja.
3. Per desenvolupar aquesta tasca són necessàries una sèrie de despeses per la qual cosa
l'IPHES ha demanat la col·laboració d'entitats i empreses privades i de diverses
administracions entre les quals hi ha la Diputació de Tarragona. En data 22 de maig de
2019, tramet una sol·licitud de subvenció i presenta un pressupost de 20.000 euros.
4. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social ha acreditat documentalment
que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’
ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
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les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
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6. La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, ha consignat la quantitat
de 12.000 euros, a l’aplicació pressupostaria 2010–334–45105 per aquest beneficiari i
concepte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social una
subvenció per a excavacions al jaciment de La Boella, en els termes següents:
Beneficiari: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
Municipi: Tarragona
Concepte: Excavacions al jaciment de La Boella a la Canonja, l’any 2019
Pressupost Elegible: 20.000 euros
% concedit: 60%
Import concedit: 12.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/334/45105
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
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Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis
de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
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Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
7. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA
NOVA PER A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY. ANY
2019.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Móra la Nova en data 22 de maig de 2019, ha tramès una petició de
subvenció a aquesta Diputació, pel funcionament i les activitats anuals de l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova per a l’any 2019, presenta una
memòria de totes les activitats anuals que es duen a terme i adjunta el pressupost de
l'Escola, amb un import de despeses de 142.800 euros.
2. L’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova, depenent de l’
Ajuntament, té una trajectòria de més de 40 anys d'antiguitat. Actualment imparteix
ensenyaments en règim concertat amb la Generalitat de Catalunya, cicles formatius amb
titulació homologada, estudis lliures monogràfics per a nens i adults de pintura, dibuix,
ceràmica, escultura i esmalts. I altres activitats destinades a completar la formació del seu
alumnat.
3. L’Ajuntament de Móra la Nova ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. L’Ajuntament de Móra la Nova acredita mitjançant declaració responsable que compleix
amb la normativa de protecció jurídica del menor.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que els ajuntaments tenen en el seu territori a disposició de la
ciutadania per tal de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques
tarragonines.
6. La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, va consignar la quantitat
de 30.000 euros a l’aplicació pressupostaria 2010–324–46201 per aquest beneficiari i
concepte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4.
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4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Móra la Nova una subvenció per a les activitats de l’
Escola d’Arts Plàstiques i Disseny, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Activitats de l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny
Pressupost Elegible: 142.800 euros
% concedit: 21,01%
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/324/46201
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis
de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
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- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER A MILLORES A LA VIA VERDA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
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1. El Consell Comarcal del Baix Ebre, des de l’any 2002 és responsable del manteniment,
conservació i gestió de l’anomenada Via Verda en el tram que transcorre dins de la
comarca. La Via Verda del Baix Ebre compren des del punt quilomètric 105/402 i el 127/820
de l’antiga via fèrria anomenada “la Puebla de Hijar - Tortosa.
2. Aquest any 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre vol realitzar una sèrie de millores a
la Via Verda, fent especial incidència en l’arranjament del ferm en diversos punts del traçat.
Instal·lació wifi a l’antiga estació de Benifallet i adquisició de material per tancament de la
via. El pressupost total de les millores és de 15.000 euros.
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3. En data 25 d’abril de 2019, el Consell Comarcal del Baix Ebre presenta una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2019-016052-1) per a fer front a les
despeses que comporta aquesta actuació.
4. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. Els serveis tècnics de la Diputació han informat favorablement la documentació tècnica
presentada.
7. La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, ha consignat la quantitat
de 15.000 euros, a l’aplicació pressupostaria 2010–337–76514 per aquest beneficiari i
concepte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Consell Comarcal del Baix Ebre una subvenció per a Millores a la Via
Verda, l’any 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
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Concepte: Millores a la Via Verda, l’any 2019
Pressupost Elegible: 15.000 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/337/76514
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis
de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
9. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A
LA CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS, PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES D'ART
I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TARRAGONA I REUS). CURS 2018
/2019.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona manté l'interès, en el marc del seu àmbit competencial de
l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir
de manera activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques dels ens
locals de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i també de les persones i les
entitats públiques i privades, establint a l'efecte les corresponents línies de subvencions en
el pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de beques dins de
les línies de foment pressupostades per a l'exercici 2019, a la Línia Estratègica 4- "Impulsar
la formació integral i solidaria", s'ha definit aquesta convocatòria.
Fonaments de dret
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1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5. Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona - Taxes per la
prestació del servei d'ensenyaments artístics que s'imparteixen en les Escoles d'Art i
Disseny i Taller d'Art de la Diputació de Tarragona. (BOPT número 239 de 14 de desembre
de 2017).
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, de règim jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
beques individuals per a alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona
i Reus per al curs 2018/2019.
1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics,
mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles d’Art i
Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus de la Diputació de Tarragona, per
facilitar-los la realització dels estudis artístics per al curs 2018/2019.
La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que
s'inclouen en la convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.
2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula (curs 2018
/2019) dels Cicles Formatius de Grau Superior d'ensenyaments artístics que
s'imparteixen a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Tarragona i
Reus.
Està exclòs el projecte final del cicle formatiu del Pla LOGSE i els altres programes
d'estudis no reglats.
3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Requisits generals:
a) El beneficiari ha de ser alumnat matriculat als Cicles Formatius de Grau
Superior de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona
(exclosos els projectes finals dels cicles formatius del Pla LOGSE i altres
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programes d'estudis no reglats) i haver abonat la totalitat de la taxa de
matrícula que correspongui d’acord amb les ordenances fiscals de la
Diputació de Tarragona, vigents per cada curs acadèmic.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de
comunicar a l'escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels
Centres Educatius.
b) Ha de ser veí o resident a qualsevol població de la província de Tarragona
durant el curs acadèmic 2018/2019, cosa que s’acreditarà amb
l'empadronament municipal.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

c) Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a
l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la
Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
(BOPT de data 27/02/2019, amb la inserció número CVE 2019-02028).
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de
la corresponent declaració responsable (Annex 2). Si escau, la Diputació de
Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha
estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS,
o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’
aportació de la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el
moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos
des de la presentació de la sol·licitud.
3.2 Requisits específics:
3.2.1 Requisits econòmics:
La renda i patrimoni familiar de la unitat de convivència/unitat familiar
per al curs 2018/2019 no pot superar els llindars màxims que s’
indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri de la
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Reial decret 951/2018,
de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni
familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018
/2019, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
(BOE núm. 185 d’1 d’agost de 2018).
Nombre de membres
de la família

Llindar Euros

Famílies d’un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36.421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €
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Famílies de vuit membres

50.333 €

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou
membre computable de la família.
3.2.2. Requisits acadèmics:
L’alumnat ha d’haver obtingut qualificacions positives en tots els mòduls
/assignatures/unitats formatives del curs del qual s’aporta el certificat
acadèmic (Annex 1.1 punt 4). Són qualificacions positives les notes
iguals o superiors a 5 punts. Els no presentats o no avaluats, no es
consideren qualificacions positives.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en aquest apartat donarà lloc a
la desestimació de la sol·licitud.
4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de
concurrència competitiva
La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de
concessió de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència
competitiva, correspon al President de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada
en la Junta de Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015).
5. Forma de presentació de sol·licituds
5.1. Per part de l’alumnat:

a. Emplenar la sol·licitud (Annex 1), i haurà d’adjuntar la documentació
que s’especifica a l’Annex 1.1.

b. Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d'altres requisits
exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.

c. Annex 3: Comunicat de dades fiscals i bancàries a la Diputació de
Tarragona.

La sol·licitud i documentació obligatòria s’ha de presentar preferentment als
Registres Auxiliars de les Secretaries de les Escoles d'Art i Disseny a Tarragona i a
Reus, i de manera excepcional a les oficines del Registre General de la Diputació de
Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona i a les del carrer Pere Martell, 2
de Tarragona).

La persona responsable de Secretaria de l’Escola revisarà les sol·licituds i verificarà
que s’ha aportat la documentació requerida. Un cop revisada trametrà els expedients
a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.
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La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de tots els
requisits, obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.
5.2. Per part del centre:

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

a. Relació signada per l’Administrativa del centre educatiu
corresponent, on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat
sol·licitant de beca, curs en què s’ha matriculat, còpia del resguard de
la matrícula del curs 2018/2019 i comprovant del pagament total de la
matrícula o, en cas de fraccionament, comprovant del pagament del 1r
termini.

b. Certificat acadèmic del curs 2017/2018 de cada alumne/a sol·licitant,
on s’acreditin les qualificacions obtingudes i la nota mitjana numèrica.

6. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 24 de setembre de 2019.
7. Criteri de valoració de les sol·licituds
L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits
establerts en aquestes bases, d'acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de l'import de la matrícula

de 5 a 6

85 %

de 6,01 a 7

90 %

de 7,01 a 8,50

95%

de 8,51 a 10

100%

8. Quantia individualitzada de les beques.
L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada
mòdul/assignatura/unitat formativa que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de les
taxes de la Diputació de Tarragona - Taxa per la prestació del servei d’
ensenyaments artístics que s’imparteixen en les Escoles d’Art i Disseny i Taller d’Art
de la Diputació de Tarragona vigents per al curs 2018/2019.
9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de beca i quantia total
màxima de la beca.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques: aplicació pressupostària 2019
/2020/326/48000/01.

Quantia total màxima: 24.476,74 € (projecte pressupostari 2019/220
/01).
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L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat
del crèdit, seguint l’ordre de puntuació obtinguda per les persones
sol·licitants en aplicació del criteri de valoració del punt 7 d’aquesta
convocatòria.
Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds
rebudes i la disponibilitat pressupostària.

10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del
procediment de la concessió de les beques
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
11. Termini de resolució i notificació
Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir
de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
12. Mitjà de notificació
En la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat
/inici).
La publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.
13. Indicació de si la resolució de concessió de les beques posa fi a la via
administrativa i, en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos
que escaiguin i els terminis per interposar-los.

La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

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

14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la
concessió.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de
comunicar a l’escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius. En el supòsit que aquestes haguessin obtingut beca, hauran de reintegrar
la totalitat d’acord amb la normativa vigent.
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15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per la mateixa finalitat.
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en
concepte de matrícula per al mateix curs de les Escoles d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona, per un altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.
16. 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 estableixi la legislació autonòmica.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

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 al Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones qui ho publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Aquesta convocatòria també s’exposa al tauler d’anuncis de cada centre i a la seu
electrònica de la Diputació.
17. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no
manifesta el contrari en el termini d’un mes comptat a partir de la data de publicació
a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
18. Gestió
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els
termes i la forma que es detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la
sol·licitud. La inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de
Govern.
En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot
requerir al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció
de la notificació, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, així mateix, es
podrà enviar una còpia de l’escrit de requeriment de documentació a l’adreça
electrònica que consta a l’Annex 1 – Sol·licitud de beca.
La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquestes
Bases, en els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El
desistiment de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
19. Pagament
Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona
beneficiària, es lliurarà l’import al compte bancari que consta a l’Annex 3 (comunicat
de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona).
En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona,
es procedirà a la compensació de crèdit.
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Segon. 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 al Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Tercer. Comunicar aquest acord als centres d'Art i 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.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
10. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A
LA CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS, PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES DE
MÚSICA I CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. CURS 2018/2019.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona manté l'interès, en el marc del seu àmbit competencial de
l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir
de manera activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques dels ens
locals de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i també de les persones i les
entitats públiques i privades, establint a l'efecte les corresponents línies de subvencions en
el pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de beques dins de
les línies de foment pressupostades per a l'exercici 2019, a la Línia Estratègica 4- "Impulsar
la formació integral i solidaria", s'ha definit aquesta convocatòria.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei d'ensenyaments
artístics dels centres educatius de la Diputació de Tarragona relativa a les taxes per la
prestació del servei d'ensenyaments artístics que s'imparteixen en les Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 239, de 14
de desembre de 2017).
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació
a Tarragona, Reus i Tortosa per al curs 2018/2019.
La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s'inclouen en la
convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics,
mitjançant beques individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles de
Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, per
facilitar-los la realització dels estudis artístics per al curs 2018/2019.
2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula (curs 2018
/2019) dels ensenyaments musicals que s’imparteixen a les Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.
Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.
3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Requisits generals:
a) El beneficiari ha de ser alumnat matriculat a les Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona (exclosos
altres programes, estudis no reglats) i haver abonat la totalitat de la taxa de
matrícula que correspongui d’acord amb les ordenances fiscals de la
Diputació de Tarragona, vigents per cada curs acadèmic.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de
comunicar a l’escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels
Centres Educatius.
b) Ha de ser veí o resident a qualsevol població de la província
de Tarragona durant el curs acadèmic 2018/2019, cosa que s’acreditarà
amb l'empadronament municipal.
c) Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a
l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la
Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
(BOPT de data 27/02/2019, amb la inserció número CVE 2019-02028).
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El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de
la corresponent declaració responsable (Annex 2). Si escau, la Diputació de
Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha
estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS,
o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’
aportació de la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el
moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos
des de la presentació de la sol·licitud.
3.2 Requisits específics:

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

3.2.1 Requisits econòmics:
La renda i patrimoni familiar de la unitat de convivència/unitat familiar
per al curs 2018/2019 no pot superar els llindars màxims que s’
indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri de la
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Reial decret 951/2018,
de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni
familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018
/2019, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
(BOE núm. 185 d’1 d’agost de 2018).
Nombre de membres de la família

Llindar - Euros

Famílies d'un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36.421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €

Famílies de vuit membres

50.333 €

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre
computable de la família.
3.2.2 Requisits acadèmics:
L’alumnat ha d’haver obtingut qualificacions positives en totes les
assignatures del curs del qual s’aporta el certificat acadèmic (Annex 1.1
punt 4). Són qualificacions positives les notes iguals o superiors a 5
punts. Els no presentats o no avaluats, no es consideren qualificacions
positives.
L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en aquest apartat donarà lloc a
la desestimació de la sol·licitud.
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4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de
concurrència competitiva
La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de
concessió de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència
competitiva, correspon al President de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada
en la Junta de Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015).
5. Forma de presentació de sol·licituds
5.1. Per part de l’alumnat:

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

a. Emplenar la sol·licitud (Annex 1), i haurà d’adjuntar la documentació
que s’especifica a l’Annex 1.1.

b. Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d'altres requisits
exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.

c. Annex 3: Comunicat de dades fiscals i bancàries a la Diputació de
Tarragona.

La sol·licitud i documentació obligatòria s’ha de presentar preferentment als
Registres Auxiliars de les Secretaries de les Escoles i Conservatoris de Música a
Tarragona, a Reus i a Tortosa, i de manera excepcional a les oficines del Registre
General de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona i a les
del carrer Pere Martell, 2 de Tarragona).
La persona responsable de Secretaria de l’Escola revisarà les sol·licituds i verificarà
que s’ha aportat la documentació requerida. Un cop revisada trametrà els expedients
a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de tots els
requisits, obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.
5.2. Per part del centre:

a. Relació signada per l’Administrativa del centre educatiu
corresponent, on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat
sol·licitant de beca, curs en què s’ha matriculat, còpia del resguard de
la matrícula del curs 2018/2019 i comprovant del pagament total de la
matrícula o, en cas de fraccionament, comprovant del pagament del 1r
termini.

b.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 03/07/2019 a les 10:02:15

b. Certificat acadèmic del curs 2017/2018 de cada alumne/a sol·licitant,
on s’acreditin les qualificacions obtingudes i la nota mitjana numèrica.

6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 24 de setembre de 2019.

7. Criteri de valoració de les sol·licituds

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

L’únic criteri de valoració és l’acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits
establerts en aquestes bases, d’acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de l'import de la matrícula

de 5 a 6

85 %

de 6,01 a 7

90 %

de 7,01 a 8,50

95 %

de 8,51 a 10

100 %

8. Quantia individualitzada de les beques.
L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada
assignatura/unitat formativa que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes
de la Diputació de Tarragona- Taxa per la prestació del servei d’ensenyaments
artístics que s’imparteixen en les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de la Diputació de Tarragona vigents per al curs 2018/2019.
9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de beca i quantia total
màxima de la beca.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques: aplicació pressupostària 2019
/2020/326/48000/01.

Quantia total màxima: 99.000 € (projecte pressupostari 2019/220/01).
L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat
del crèdit, seguint l’ordre de puntuació obtinguda per les persones
sol·licitants en aplicació del criteri de valoració del punt 7 d’aquesta
convocatòria.
Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds
rebudes i la disponibilitat pressupostària.

10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del
procediment de la concessió de les beques
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
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11. Termini de resolució i notificació
Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir
de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
12. Mitjà de notificació
En
la
seu
electrònica
de
https://seuelectronica.dipta.cat/inici).

la

Diputació

de

Tarragona (

La publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

13. Indicació de si la resolució de concessió de beques posa fi a la via
administrativa i, en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos
que escaiguin i els terminis per interposar-los.
La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

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

14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la
concessió.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de
comunicar a l’escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius. En el supòsit que aquestes haguessin obtingut beca, hauran de reintegrar
la totalitat d’acord amb la normativa vigent.
15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per la mateixa finalitat.
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en
concepte de matrícula per al mateix curs de les Escoles de Música i Conservatoris
de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, per un altre organisme o ens, ja
sigui públic o privat.
16. 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 estableixi la legislació autonòmica.
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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 al Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones qui ho publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Aquesta convocatòria també s’exposa al tauler d’anuncis de cada centre i a la seu
electrònica de la Diputació.
17. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no
manifesta el contrari en el termini d’un mes comptat a partir de la data de publicació
a la seu electrònica.
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18. Gestió
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els
termes i la forma que es detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la
sol·licitud. La inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de
Govern.
En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot
requerir al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció
de la notificació, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, així mateix, es
podrà enviar una còpia de l’escrit de requeriment de documentació a l’adreça
electrònica que consta a l’Annex 1 – Sol·licitud de beca.
La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquesta
convocatòria, en els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El
desistiment de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
19. Pagament
Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona
beneficiària, es lliurarà l’import al compte bancari que consta a l’Annex 3 (comunicat
de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona).
En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona,
es procedirà a la compensació de crèdit.
Segon. 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 al Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Tercer. Comunicar aquest acord als centres de Música i 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 del ple de la Diputació.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
11. APROVACIÓ DEL “PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL-MONESTIR DE
SANT MIQUEL D’ESCORNALBOU PER A USOS CULTURALS".
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- El Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, situat al terme municipal de
Riudecanyes, està considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de
monument històric, d'acord amb el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català. Així mateix el Castell - Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou va
ser declarat monument històric artístic, núm. Registre: R-I-51-6701, pel Decret del 22 d’abril
de 1949, amb data de publicació al BOE de 5 de maig de 1949. Per Resolució MAH/2419
/2006 de juliol es declara d’utilitat pública la forest anomenada Boscos del Castell d’
Escornalbou. Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del
Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
2.- El 23 de febrer de 1983, es va crear el Patronat del Castell Monestir d’Escornalbou,
constituït per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Tarragona i tres dels ajuntaments de la Baronia (Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou i l’
Argentera), amb la finalitat de coordinar les accions de les diferents administracions
públiques, vetllar per la seva conservació i promoure i canalitzar iniciatives a favor del
monument, entre d’altres. Aquest model de gestió ha estat vigent fins l’any 2013. A partir d’
aquesta data la Diputació i el Departament de Cultura han gestionat de manera compartida
el monument.
3.- Una de les missions de la Diputació de Tarragona es afavorir el desenvolupament
equilibrat i sostenible del territori, igualant-lo en oportunitats, contribuint a la millora de la
qualitat de vida i benestar de les persones, especialment en els petits municipis. I així està
recollit en el seu pla estratègic 2015-2019.
4.- En data 5 de juny de 2018 es va publicar al BOE l’Ordre de 30 maig de 2018 per la qual
el Ministeri de Foment convocava ajudes per financiar treballs de conservació o enriquiment
de béns immobles del patrimoni històric espanyol, dins del “Programa 1,5 % Cultural”.
En data 2 de juliol de 2018, la Diputació de Tarragona, va sol·licitar ajuda per a la
realització de l’actuació “restauración del Castillo-Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou
para usos culturales”. L'import total del projecte ascendeix a 1.604.606,26 euros i es va
sol·licitar una ajuda del 75%, de la qual resulta una aportació per part del Ministeri de
Foment d'un màxim d'1.203.454,70 euros.
En data 8 de abril de 2019, notificada el 11 de abril de 2019, la Diputació de Tarragona ha
resultat beneficiaria de la subvenció per a l’actuació “restauración del Castillo-Monasterio
de Sant Miquel d’Escornalbou para usos culturales”
L’objectiu general del projecte és la restauració de diverses parts del Castell-Monestir,
concretament són les següents actuacions:
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La restauració de l’Església i de les torres del Castell Monestir.
Rehabilitació de la golfa, coberta i canalització d'aigües pluvials de l'edifici principal
Substitució i millora d'il·luminació interior per a optimitzar la visita cultural i l'eficiència
energètica
Restauració de l'accés al recinte del Castell-Monestir
Rehabilitació i reforç estructural de la Planta Noble del Castell-Monestir
Rehabilitació de la Planta Baixa de l'Edifici de la Biblioteca per a Aula i Serveis
Culturals
Rehabilitació d'edifici destinat a lavabos i cafeteria
Restauració de l'ermita dels Tres Verges
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5.- Per procedir a l’execució de les obres de restauració del Castell és procedent l’
aprovació d’un projecte executiu que ha estat desenvolupat amb la denominació “Projecte
integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos
culturals”. El projecte s’ha incorporat a l’expedient de la Diputació de Tarragona número
8004330008-2018-007617.
El pressupost del projecte ascendeix a un milió cinc-cents cinquanta vuit mil tres-cents
noranta vuit euros amb sis cèntims (1.558.398,06 €) més IVA el que fa un total de un milió
vuit-cents vuitanta-cinc mil sis-cents seixanta-un euros amb seixanta cinc cèntims
(1.885.661,65 €).
6.- El cap de la Unitat d’Arquitectura i el cap de Unitat d’Enginyeria Municipal del SAM de
la Diputació de Tarragona han emès informe, de data 20 de maig de 2019, de supervisió
del projecte on s’informa el que a continuació s’indica:
“El més de maig de 2019 s’ha realitzat el projecte integrat de la Restauració del Castell d’
Escornalbou per usos culturals, aquest projecte integrat és el resultat d’unir els següents
projectes:
1. Restauració de l’església i les torres del Castell-Monestir redactat per l’arquitecta Patrícia
Rodríguez Triguero.
2. Rehabilitació de l’altell, coberta i canalització d’aigües pluvials de l’edifici principal,
redactat pels arquitectes Joan Carles Gavaldà y Jorge Juan Romera.
3. Substitució i millora de la il·luminació interior per optimitzar la visita cultural i l’eficiència
energètica, redactat per l’enginyer industrial Diego Querol Rodríguez.
4. Restauració de l’accés al recinte del Castell-Monestir, redactat per l’arquitecte Jaume
Mutló Pàmies.
5. Rehabilitació i reforç estructural de la planta noble del Castell-Monestir, redactat per l’
arquitecte Robert Brufau Niubó.
6. Rehabilitació de la planta baixa de l’edifici de la Bibliotexa per a aula i serveis culturals,
redactat per l’arquitecte Jaume Figuerola.
7. Rehabilitació de l’edifici destinat a lavabos i cafeteria, redactat per l’arquitecte Felip
Josep Jordan Miret.
8. Restauració de l’ermita de les Tres Verges, redactat per l’arquitecte Jaume Mutlló
Pàmies.
Supervisat el projecte integrat de la Restauració del Castell d’Escornalbou per usos
culturals es comprova que el seu contingut compleix amb les disposicions generals legals i
reglamentàries així com la normativa tècnica aplicables, la seva execució és viable
tècnicament, els preus dels materials i les unitats d’obra són els adequats per a l’execució
del contracte i conté l’estudi bàsic de seguretat i salut preceptiu.
En aquest sentit s’emet un informe favorable sobre el mateix i pot iniciar-se la tramitació per
part de la Diputació per a la seva aprovació i posterior contractació de les obres”.
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7.- És necessari que la Diputació de Tarragona, com a promotora de les obres i
copropietària del Castell Monestir d’Escornalbou, prèviament a l’execució de les obres
sol·liciti a les Administracions competents l’ autorització de les obres de caràcter
urbanístic, així com les de caràcter sectorial que escaiguin. Les actuacions es localitzen
en sòl no urbanitzable al terme municipal de Riudecanyes.
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8.- La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, és el
servei responsable de desenvolupar aquest programa en l'àmbit tècnic.
Fonaments de dret
1. Marc legal del conjunt del Castell d’Escornalbou:
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. DOGC de 11-10-93.
Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaració dels béns d'interès cultural i
l'inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. DOGC de 20-12-91.
Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre la composició i el funcionament del Consell Assessor
del Patrimoni Cultural Català DOGC de 11-05-94.
Per Resolució MAH/2419/2006 de juliol es declara d’utilitat pública la forest anomenada
Boscos del Castell d’Escornalbou.
El Decret 127/1983, de 28 de març, crea el Patronat del Castell d’Escornalbou.
Per Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, a la disposició derogatòria deroga el Decret 127/1983, de 28 de
març, de creació del Patronat del Castell d’Escornalbou.
Per ACORD GOV/8/2016, de 2 de febrer, es delimita l'entorn de protecció del Castell
Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, a Riudecanyes.
2. Normativa urbanística:
El marc regulador de les autoritzacions urbanístiques necessàries per l’execució material
de les obres es troba recollit a l’article 32 , 47.4d) , 48, 187. 2a) i 188 del Decret legislatiu 1
/2010, de 3 d’agost del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya així com l’article 46,
56 i ss del Decret 64/2014 de 13 de maig, per qual s’aprova el Reglament de Protecció de
la legalitat Urbanística.
3. Règim d'autoritzacions del Departament de Cultura:
Pel que fa als immobles inclosos dins els entorns de protecció dels béns culturals d'interès
nacional, el règim d'autoritzacions està regulat pels articles 33 i 34 de la Llei 9/1993 del
patrimoni cultural català i la normativa que la desenvolupa.
4. L’òrgan competent per acordar l’aprovació i la presentació del “Projecte integrat de la
Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos culturals” és el
President de la Diputació de Tarragona qui l'ha delegada en la Junta de Govern (Decret
número 2015-002266, de 16 de juliol de 2015) de conformitat amb l’article 34. i 35 de la Llei
de Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Les actuacions es realitzen per tal d'executar el previst al projecte “Restauració del CastellMonestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos culturals".
Així mateix s’emmarca dins de la competència d’assistència i cooperació als municipis, de l’
article 36.1 lletra b) de la Llei de Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar el “Projecte integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant
Miquel d’Escornalbou per a usos culturals” expedient de la Diputació de Tarragona número
8004330008-2018-007617 per a procedir a l’execució de les obres de restauració del
Castell. Aquest projecte està cofinançat amb un ajut del Ministeri de Foment per un màxim
de 1.203.454,70 euros dins del “Programa 1,5 % Cultural”.
Segon.- Sol·licitar i realitzar els tràmits necessaris per a la presentació del Projecte
“Projecte integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per
a usos culturals”:

a. llicència d’obres corresponent, de Diputació de Tarragona com a promotor i
copropietari davant de l’Ajuntament de Riudecanyes.
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b. l'autorització de la Comissió Territorial de Cultura de Tarragona, mitjançant l’
Ajuntament de Riudecanyes.

Tercer.- Notificar-ho a l’Ajuntament de Riudecanyes i comunicar-ho a la Unitat de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
12. APROVAR LA 1A CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS
I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS
EXCEPCIONALS. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de desembre de 2018, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms. Al no presentar-se reclamacions ni al·legacions durant el termini d'informació
pública, el 22 de febrer de 2019 l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
2. El 8 de març de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019, amb la dotació pressupostària següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals 600.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió 600.000 €
3. El règim de concessió és de concurrència competitiva amb convocatòria oberta i un
màxim de deu resolucions de concessió.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 03/07/2019 a les 10:02:15

4. A l'aplicació pressupostària 1010-942-76200 del pressupost de 2019, hi ha crèdit
suficient per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds dels Ajuts
excepcionals béns d’inversió.
5. Durant el mes d’abril s’han presentat 4 sol·licituts que corresponen a 4 ens locals.
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6. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han realitzat inspecció tècnica als 4 ens
locals i han informat favorablement de les actuacions sol·licitades per l’ Ajuntament de
Paüls i Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
7. Per una altra banda no han informat favorablement dues sol·licituds pels motius
següents:
Ajuntament d’Aiguamúrcia: No ha acreditat que s’han superat els valors que el Meteocat
estableix per determinar una situació meteorològica de perill, el document tècnic no
compleix els requisits mínims, hi ha incongruències respecte l’informe tècnic i la informació
complementària aportada.
Ajuntament de Barberà de la Conca: No ha acreditat que s’han superat els valors que el
Meteocat estableix per determinar una situació meteorològica de perill.
Per tant, aquestes dues sol·licituds no es poden resoldre en la primera selecció i es
tractaran amb pròximes seleccions.
8. Les sol·licituds han estat revisades, s’ha comprovat que la documentació presentada és
la que regula la convocatòria i que han estat presentades dins del termini de presentació de
sol·licituds.
9. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. El 17 maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que l’
Ajuntament de Paüls i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta no són deutors de la Diputació
de Tarragona.
11. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
12. El 27 de maig de 2019, l’òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació
de Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d’acord amb la
base tretzena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
3. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019.
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5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a la partida 2019-1010.942.76200 del pressupost:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Total:
74.735,12 euros

Ajuntament de Paüls
Paüls
Restauració dels camins afectats pels aiguats
91.291,58 euros
52.631,58 euros
95,00%
50.000,00 euros
Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Reconstrucció mur de contenció de l'escola
48.266,91 euros
48.266,91 euros
51,25%
24.735,12 euros

Segon. Fer avinent al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart: Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i
comunicar-la 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 del president de la Diputació.
13. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL
PRESSUPOST A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A LES
INFRAESTRUCTURES CSIT WORLD SPORT GAMES 2019.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Les Terres de l'Ebre acolliran l'edició de 2019 dels World Sports Games (WSG), una
setmana esportiva internacional combinada amb continguts turístics i culturals.
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2. En data 22 de març de 2019, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la sol·licitud
de l'Ajuntament de Tortosa per demanar una subvenció i així garantir el finançament de les
infraestructures necessàries. Les actuacions a dur a terme es concretaven en dues obres:
Construcció d'un complex esportiu de les piscines municipals.
Renovació del paviment sintètic de la pista d'atletisme.
Posteriorment, en data 31 de maig de 2019, l'Ens local va modificar la seva sol·licitud com
a conseqüència de disposar de les dades d'adjudicació de les obres corresponents i, per
tant, conéixer més acuradament el cost de les actuacions.
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3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de Tortosa per finançar aquestes inversions.
4. L'Ajuntament de Tortosa ha presentat els documents tècnics en què es concreten les
obres, així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual servirà
de base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció
concedida.
5. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada per a
cada actuació i han emès informe favorable sobre la subvencionalitat de les inversions.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/342/76227/01 la Diputació de
Tarragona té consignats 1.000.000,00 €, per a l’Ajuntament de Tortosa, amb la finalitat de
finançar les infraestructures CSIT World Sport Games 2019.
7. L'Ajuntament de Tortosa ha declarat de manera expressa i responsable que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 30 de maig de 2019, la Tresoreria d’aquesta corporació ha comprovat que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per a accedir a la subvenció, d’acord
amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Tortosa una subvenció en els termes següents:
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Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Renovació paviment sintètic pista d'atletisme
Pressupost de l’actuació/ Import adjudicació: 114.155,92 euros
Pressupost elegible / Import actuació subvencionable: 114.155,92 euros
% concedit: 19,40%
Import concedit: 22.144,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/342/76227/01
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Construcció complex esportiu de les piscines municipals
Pressupost de l’actuació/ Import adjudicació: 5.041.013,98 euros
Pressupost Elegible: 5.041.013,98 euros
% concedit: 19,40%
Import concedit: 977.856,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/342/76227/01
Total subvenció: 1.000.000,00 euros
Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions dels projectes subvencionats, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, per a cada actuació s’ha de presentar l’expedient de
justificació amb la tramesa de la documentació següent:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el nom i
descripció i de l'actuació subvencionada, el cost total i l'import de la subvenció.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31/07/2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31/10/2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació d'un mes pel termini per a presentar la
documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38
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/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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Sisè.- El beneficiari haurà de trametre a la Diputació de Tarragona la informació que sigui
necessària per tal que la inversió municipal es consideri, si s'escau, com a financerament
sostenible.
Setè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat,
gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms es pot variar
l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per a valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de
reduir proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de
l'execució de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el
certificat de l'obligació reconeguda.
Vuitè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest acord a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Novè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tortosa i comunicar-lo a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació i Emprenedoria
14. MODIFICACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ CORPORATIU SERVEIS LOGÍSTICS 2018.
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De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
L’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol promoure la realització de
plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Per això en el marc de la Línia
estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona s’han aprovat i
executat més de 90 plans d’ocupació amb l’afany de seguir contribuint a la creació d’
ocupació.

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 4B9B44772AA746C48B93E8C923240A1C i data d'emissió 03/07/2019 a les 12:00:24

En data 27 de juliol de 2018 es van aprovar els Criteris d’Accés al Pla d’Ocupació Serveis
Logístics 2018 de la Diputació de Tarragona i el Pla d’Ocupació Serveis Logístics 2018
format per 3 peons per un període de 6 mesos, dins del Pla de Foment de l’Ocupació 2018.
L’Àrea de Serveis Interns gestiona des de la Unitat de Serveis Generals els edificis, equips
de suport, materials i seguretat i salut, així com dona suport a esdeveniments, muntatge d’
actes i trasllats en espais de treball de la Diputació de Tarragona.
Les persones participants en aquest projecte realitzen les següents tasques: trasllat,
càrrega i descàrrega de mobiliari, instruments i material divers, així com suport a les
tasques d’adequació d’espais i organització de magatzems.
En data 7 de novembre de 2018 es va iniciar el projecte i el 6 de maig de 2019, donat que
no ha finalitzat l’obra o servei determinat en la seva aprovació, es van mantenir vigents els
contractes de treball vinculats al Pla d’Ocupació Serveis Logístics 2018 fins la fi de l’obra o
servei determinat, amb data prevista el 6 de novembre de 2019.
En data 16 de maig de 2019 la cap d’Àrea de Serveis Interns, vista l’acumulació de tasques
del personal de Serveis Operatius prevista en els propers mesos, així com un seguit d’
obres a diferents centres en període de vacances, ha sol·licitat reforçar el Pla d’Ocupació
Serveis Logístics 2018 amb un peó més, fins la seva finalització.
Així doncs, exposada la necessitat de la finalització dels treballs iniciats pel Pla d’Ocupació
Serveis Logístics 2018, es prorroga 6 mesos més la seva durada i estarà format per 4
persones, enlloc de les tres previstes inicialment, amb la categoria d’APPO - Personal d’
oficis de projectes temporals.
El cost total de la continuació del projecte durant 6 mesos més i la incorporació d’un altre
peó (en total 4), és de 40.104,40 €, amb el desglós següent:

Núm.
Projecte
comptable
2018.840.17

PROJECTE

8040.241.131
Retribucions
contractes
temporals

8040.241.16000.01
Seguretat Social

TOTALS

Pla d’Ocupació Serveis
Logístics 2018

30.565,44 €

9.538,96 €

40.104,40 €

La persona responsable que en farà el seguiment és la Sra. XXX de la Unitat de Seveis
Operatius, i tindran el seu lloc de treball al Palau de Diputació de Tarragona, passeig de
Sant Antoni, 100 de Tarragona.
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Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Modificar el Pla d’Ocupació corporatiu Serveis Logístics 2018, que estarà format per un
peó més (en total quatre, personal d’oficis - APPO) i es prorrogarà 6 mesos en funció de les
necessitats del servei, amb data de finalització prevista, el 6 de novembre de 2019.
2. Comunicar l’acord a Serveis Interns, a Planificació i Organització de Recursos Humans, a
la Intervenció General i al Gabinet de Presidència i Planificació de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractacions, Aprovisionaments i Expropiacions
15. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER
L'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPALDUPROCIM, PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, LOT 3.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2017-0002407 de data 7 d'agost de 2017, es va
adjudicar el contracte de serveis per l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal- DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona. El lot 3 es va
adjudicar a l'empresa ENGINYERIA MARSAL I PORTA SL (NIF B25618737), per un import
de DOTZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
(12.762,96.-€) IVA Inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 29 d'agost de 2017.
2. En data 4 de febrer de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta d'acreditació de prestació de serveis (recepció final) en la que fan constar
que els treballs contractats estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions
establertes als plecs. La data de la signatura de l’Acta de recepció final determina l’inici del
termini de garantia que és d’un (1) any.
3. En data 16 de maig de 2019, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal informa que el contracte s’ha liquidat
per un import de 12.762,96 euros (IVA inclòs) corresponent al 100% de l’execució del lot 3 i
per tant no resta cap obligació pendent amb el contractista.
Fonaments de dret
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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 dels contractes correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de serveis per l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal- DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona,
lot 3, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
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Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte, ENGINYERIA MARSAL I
PORTA SL.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAM.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
16. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
SUBMINISTRAMENT D’EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A LES OBRES DE
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE CAMINS MUNICIPALS.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert del subministrament d’emulsions asfàltiques per
a les obres de reparació de paviments de camins municipals, amb un pressupost màxim de
despesa de 132.858,00 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 15 de
maig de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 2 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

2

SORIGUÉ, S.A.U.

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobres núm. 3 dels licitadors
acceptats, que contenia la documentació tècnica i proposició econòmica, amb el resultat
següent:

Oferta econòmica, fins a 10 punts (IVA exclòs):
1. Subministrament a planta d’emulsió catiònica
tipus C65B2 TRG.
Núm.
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Plica

2. Subministrament a planta d’emulsió catiònica
modificada tipus C65B2 TRG.
3. Transport a obra amb nodrissa i
emmagatzematge fins a la finalització d’obra.

LICITADOR

1. 324,00 €

1

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.
L.U

2. 373,00 €
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3. 16,00 €

1. 314,80 €

2

SORIGUÉ, S.A.U.

2. 363,80 €

3. 16,00 €

El resultat de l'obertura es va publicar al Perfil del Contractant en data 16 de maig de 2019
A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió va procedir a valorar l’oferta econòmica
d’acord amb els criteris de valoració avaluable de forma automàtica establert en l’Annex XII
del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot
seguit:
“El criteri d'adjudicació serà el criteri de l'oferta econòmica, i s'aplicarà la fórmula següent
per obtenir la puntuació, en base a l'oferta de l'import total estimat del subministrament
ofertat per cada contractista, amb la que es vol aconseguir la millor oferta:
Puntuació = (10 * oferta més baixa) / oferta que es valora
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 10 punts. L’oferta més baixa ha de rebre 10
punts. La resta d’ofertes s’obtindran aplicant la fórmula indicada”
De l’aplicació de la fórmula es va obtenir la puntuació següent:
Plica núm.

Empresa

1

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

2

SORIGUÉ, S.A.U.

Puntuació
9,74
10

En la mateixa sessió la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de
paviments de camins municipals, a l’empresa SORIGUÉ, S.A.U, (plica 2), per un import
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màxim de 132.858,00 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats, per resultar ser la que va
obtenir la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix a l’article 150.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Mesa també va establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que
disposa l’article 150.2 LCSP:
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

2. SORIGUÉ, S.A.U

10

2

1. PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

9,74
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L’acta de la mesa es va publicar el dia 24 de maig de 2019 al Perfil de Contractant.
4. En data 27 de maig de 2019, dins del termini atorgat, l’empresa SORIGUÉ, SAU, ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 5.490,00 €,
segons carta de pagament núm. 2019000316, i la resta de documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
5. Intervenció General ha emès informe favorable de fiscalització prèvia plena a
l'adjudicació.
Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 15 de maig de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte del subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres
de reparació de paviments de camins municipals, a l'empresa SORIGUÉ, SAU, (NIF
A25007832) per un import màxim de CENT TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTAVUIT EUROS(132.858,00 €) IVA inclòs, i pels preus unitaris ofertats, amb el desglossament
següent:
Preu (IVA Exclòs) 109.800,00 €
IVA 21%
23.058,00 €
Preu del contracte 132.858,00 €

Desglossament preus unitaris:

UT.

TN.

CONCEPTE

Subministrament a planta
catiònica tipus C65B2 TRG

d'emulsió
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PREU UNITARI
OFERTAT
SENSE IVA

Import IVA 21%

PREU UNITARI
OFERTAT AMB
IVA

314,80 €

66,11€

380,91€

TN.

Subministrament a planta d'emulsió
catiònica modificada tipus C65BP2 TRG
Transport a obra amb nodrissa i
emmagatzematge fins a la finalització d'obra

TN.

363,80€

76,40€

440,20€

16,00€

3,36€

19,36€

Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019/3060/1531/21003/01 del pressupost de la Diputació, per import de
132.858,00 euros, amb número d'operació D-2019021521.
Quart. Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
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Núm. ordre

Empresa

1

2. SORIGUÉ, S.A.U

2

1. PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

Puntuació
10
9,74

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu en l'apartat 2.3.5. del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l'adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAT.
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.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta notificació (data
Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo davant l’òrgan
contractació

de
15
de
de

17. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE REPARACIÓ DELS PILARS DEL CLAUSTRE DEL PALAU DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments 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 les obres del projecte de reparació dels pilars del Claustre del Palau de la Diputació de
Tarragona, a l'empresa FULGENCIO VILLAR, SL (NIF B43532332) per un import de
63.412,80 € (IVA inclòs). Aquest contracte es va formalitzar en data 27 de juny de 2018.
2. En data 21 de desembre de 2018, la Unitat de Serveis Generals de l'Àrea de Serveis
Interns va presentar per a la seva tramitació, la certificació núm. 2 del contracte, signada el
30 d'octubre de 2018, pel director facultatiu de les obres i l’entitat adjudicatària
FULGENCIO VILLAR, SL, per un import de 19.133,67 € (IVA inclòs).
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3. En la mateixa data es va incorporar a l'expedient l'acta de recepció de les obres, signada
el dia 19 de desembre de 2018, per representants de la Diputació i de l'empresa
adjudicatària, en la que es fa constar la desviació pressupostària de l'obra executada amb
la següent justificació:
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"La diferència entre l'import d'obra executada i l'import d'adjudicació és de 13.577,56 euros
que corresponen a:
a) Reforç complementari dels angles i platines de ferro existents que es trobaven molt
rovellats i s'han tingut que reforçar.
b) Un dels pilars cantoners no existia reforç de ferro i s'ha ficat, amb el corresponent preu
complementari de pintura de protecció.
c) Regularització del voltant de tots els pilars a nivell del terra, una vegada tret la paret de
ceràmica per poder recolzar el pladur correctament.
d) Reposició del cablejat de l'alimentació dels aplics donat que una vegada tret la paret el
cablejat elèctric era curt i amb deficiències en el seu recobriment.
e) Realització de registre de control per verificar l'estat de l'estructura per futures vegades.
f) Increment de m2 de pintura de l'interior del claustre,
i suposa una desviació pressupostària del 21,41%."
4. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions va constatar que al plec de
clàusules administratives particulars que regeix el contracte no contemplava cap causa de
modificació prevista i per tant, el percentatge de desviació màxim permès era del 10% per
excés d'amidaments, i, en cap cas es podia haver executat una desviació superior sense
tramitar una modificació del contracte per causes imprevistes. Per aquest motiu, es va
sol·licitar informe al director facultatiu de l'obra i, paral·lelament, es va posar en
coneixement de la Intervenció General les irregularitats detectades en la certificació final i
en l'acta de recepció.
5. En data 28 de febrer de 2019, l'interventor general emet un informe d'ampliació amb
motiu de la comprovació material de la inversió, en el qual manifesta disconformitat
respecte a la signatura de l'acta de recepció per la part que correspon a l'excés d'obra
executada sense tramitació d'expedient, i sol·licita informe al tècnic director de l'obra amb
anàlisi de les unitats d'obra que corresponen al contracte adjudicat i, que per tant, es poden
reconèixer.

6. El director facultatiu de l'obra, ha emès informe en el que posa de manifest els motius de
la desviació en l'execució de les obres i en el qual fa constar el següent:
".../ El pressupost de contracta pujava la quantitat de VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS, (88.788,57€). S'ha realitzat
una baixa de 28,5799966%, resultant un pressupost d'adjudicació de SEIXANTA-TRES MIL
QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (63.412,80€). La liquidació
final pressupostària ve donada per les obres sobrevingudes imprescindibles de realitzar per
un import de SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS (76.990,36€), amb un diferencial de 13.577,56€.
Desglossat amb les liquidacions següents:
Certificació 1, total relació valorada segons projecte...........57.856,69€
Certificació 2, total relació valorada segons projecte........... 5.556,10€
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Suma relació valorada total adjudicació (Certificat) ........... 63.412,79€

Total adjudicació............................................................. 63.412,80€
Certificació 3, total relació valorada excés d'amidaments...... 4.688,88€
Suma relació valorada total adjudicació............................. 68.101,68€
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La diferència del valor adjudicat respecte del liquidat en les certificacions 1a a 3a és del
7,3942%, aquest percentatge correspon a l'inclrement total de l'adjudicació.../"
7. Juntament amb l'informe anterior, presenta per a la seva tramitació, la certificació núm. 3
i final d’obra, per un import de 4.688,88 € (IVA inclòs). L’import de les obres executades és
de 68.101,67 € (IVA inclòs), el que suposa un increment respecte a l’import d’adjudicació
de 4.688,87 € (7,39%).
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP), en el
termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar
la certificació final de les obres executades.
2. La competència per aprovar la certificació final d’obra correspon a la Junta de Govern, d’
acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-002266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació 3a i última de les obres del projecte de reparació dels pilars
del Claustre del Palau de la Diputació de Tarragona, signada pel director de les obres i el
representant de l’empresa adjudicatària FULGENCIO VILLAR, SL (NIF B43532332), per
un import de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS (4.688,88€) IVA inclòs.
Segon. Disposar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’aplicació
núm. 4020-920-62700 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que per part de la direcció facultativa de les obres, es procedeixi a emetre
amb la antelació prevista a la finalització del termini de garantia de les obres, que és de dos
(2) anys, i en els termes previstos en l’art. 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe
sobre l’estat de les obres, que de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de
la garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les
obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Unitat de Serveis Generals, al director de les obres, a la Unitat
de Patrimoni i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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18. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT,
DEL SERVEI DE MENJADOR COL·LECTIU DEL COL·LEGI PÚBLIC D’EDUCACIÓ
ESPECIAL SANT RAFAEL, DE TARRAGONA (LOT 1) I DEL COL·LEGI PÚBLIC D’
EDUCACIÓ ESPECIAL SANT JORDI, DE TORTOSA (LOT 2) PER UN PRESSUPOST
MÀXIM DE DESPESA PER AL LOT 1 DE 459.907,20€ (IVA INCLÒS) I PER AL LOT 2 DE
188.013,60€ (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. L’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC), proposa la contractació del servei de
menjador col·lectiu dels Col·legis Públics d’Educació Especial de la Diputació de Tarragona
Sant Rafael (Tarragona) i Sant Jordi (Tortosa). L’objectiu bàsic del servei de menjador és
cobrir les necessitats nutritives dels alumnes i l’adquisició d’hàbits alimentaris i d’higiene en
el marc de la convivència del centre.
Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, la cap de l’Àrea del SAC ha redactat
la memòria justificativa de la necessitat de contractació, amb la determinació de la
naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del
contracte.
També consta a l’expedient l’informe de la cap de l’Àrea del SAC sobre les repercussions
del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. La cap de l’Àrea del SAC ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques
que, juntament també amb el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la
Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la contractació del
servei esmentat, mitjançant procediment obert, amb un pressupost màxim de despesa per
al lot 1 de 459.907,20€ IVA inclòs i per al lot 2 de 188.013,60€ IVA inclòs amb el següent
desglòs:
Lot 1
Pressupost base licitació monitoratge
Preu unitari esmorzar
Preu unitari dinar

104.220,00€ (IVA exempt)
0,90€ (IVA inclòs)
5,55€ (IVA inclòs)

Lot 2
Pressupost base licitació monitoratge
Preu unitari dinar

27.792,00€ (IVA exempt)
6,54€ (IVA inclòs)

3. En data 20 de maig de 2019 la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el
Perfil de contractant.
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2. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en
aplicació dels articles 22, i del 156 al 158 de la LCSP.
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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 a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei de menjador
col·lectiu del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael, de Tarragona (LOT 1) i del
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa (LOT 2), un pressupost màxim
de despesa per al lot 1 de 459.907,20€ (IVA inclòs) i per al lot 2 de 188.013,60€ (IVA inclòs)
amb el següent desglòs:
Lot 1
Pressupost base licitació monitoratge
Preu unitari esmorzar
Preu unitari dinar

104.220,00€ (IVA exempt)
0,90€ (IVA inclòs)
5,55€ (IVA inclòs)

Lot 2
Pressupost base licitació monitoratge
Preu unitari dinar

27.792,00€ (IVA exempt)
6,54€ (IVA inclòs)

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 647.920,80€ (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022/326/22799/01 i 2021/326/22799/01
per a l’any 2019 2020 i 2021 del pressupost de la Diputació, amb número d’operació
A2019009747, A2019009861, A2019009863, A2019009930, A2019009985 i A2019009987
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a l'exercici 2020 i 2021.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb l’article 135 de la
LCSP, amb publicitat al Perfil de contractant de la Diputació de Tarragona i al Diari Oficial
de la Unió Europea (DOUE).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAC.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al
Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, en el
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termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta
resolució al Perfil de contractant (data de Registre de Sortida), prèvia presentació d'un
escrit anunciant-lo davant l'òrgan de contractació.
19. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARTELLS
ANUNCIADORS DE LES OBRES DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments 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 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert del subministrament de cartells anunciadors
de les obres del Pla d’Acció Municipal, amb un pressupost base de licitació de 100.000,00 €
(IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de
Contractació, en data 30 de gener de 2019, va examinar la documentació administrativa
(sobre 1) aportada pels licitadors presentats, que són els següents:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.

2

TEVASEÑAL, SA

3

VICOS ROTULACION, SL

4

PROSEÑAL, SLU

5

ROTULOS NAMAR, SL

6

LACROIX SEÑALIZACION, SA

7

SERRALLERIA MANSER, SL

8

IDENTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, SL

9

SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre'ls
a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del
sobre 3 dels licitadors acceptats, que contenen la documentació tècnica i proposició
econòmica, amb el resultat següent:

Sobre B:

Núm.
Plica

1. Oferta econòmica, fins a 10 punts, preus
unitaris (IVA exclòs):

L I C I T A D O R

- cartell
- lamela

1

IBERICA DE ESTRATIFICADOS, SL

Cartell: 290,00 €
Lamela: 60,00 €
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2

TEVASEÑAL, SL

Cartell: 214,99 €
Lamela: 95,25 €

3

VICOS ROTULACIÓN, SL

Cartell: 278,00 €
Lamela: 122,60 €

4

PROSEÑAL, SLU

Cartell: 292,00 €
Lamela: 122,00 €

5

ROTULOS NAMAR, SL

Cartell: 292,00 €
Lamela: 115,00 €

6

LACROIX SEÑALIZACION, SA

Cartell: 184,11 €
Lamela: 42,40 €

7

SERRALLERIA MANSER, SL

Cartell: 275,76 €
Lamela: 108,47 €

8

IDENTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, SL

Cartell: 285,98 €
Lamela: 90,51 €

9

SEÑALIZACIONES
FERNANDEZ, SL

Y

OBRAS Cartell: 320,00 €
Lamela: 112,20 €

A continuació, la mesa va realitzar el càlcul sobre la possible existència d’ofertes
anormalment baixes i es va despendre que l’oferta econòmica presentada per l’empresa
LACROIX SEÑALIZACION, SA s’hi podria considerar.
Pressupost de licitació

NÚM.

471,07 €

LICITADORS

DE

Núm. d'ofertes:

9

OFERTA

DIFERENCIA
MITJANA
INICIAL

% RESPECTE
MITJANA INICAL

% RESPECTE
NOVA MITJANA

350,00

-16,81

-4,58%

2,54%

1

IBERICA
ESTRATIFICADOS, SL

2

TEVASEÑAL, SL

310,24

-56,57

-15,42%

-9,11%

3

VICOS ROTULACIÓN, SL

400,60

33,79

9,21%

17,36%

4

PROSEÑAL, SLU

414,00

47,19

12,87%

5

ROTULOS NAMAR, SL

407,00

40,19

10,96%

6

LACROIX

226,51

-140,30

-38,25%

-33,64%
Baixa temerària

7

SERRALLERIA MANSER, SL

384,23

17,42

4,75%

12,56%

8

IDENTIC

376,49

9,68

2,64%

10,30%

9

SEOFER

432,20

65,39

17,83%

CÀLCUL INICIAL TOTES LES OFERTES
TOTALS
MITJANA ARITMÈTICA
10% MITJANA

3.301,27
366,81
36,68

CÀLCUL NOU TOTAL EXCLOENT LES OFERTES SUPERIORS EN UN 10% A LA MITJANA ARITMÈTICA
INICIAL
TOTALS
MITJANA ARITMÈTICA
10% MITJANA
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2.048,07
341,35
34,13

Per la qual cosa, la Mesa va acordar requerir a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA
perquè justifiqués la seva oferta en aplicació de l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del sector públic.
4. En data 11 de febrer de 2019 l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA justifica la seva
oferta anormal.
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5. La Mesa, en sessió extraordinària celebrada el 3 de maig de 2019, va acceptar l'informe
del tècnic, de data 26 d'abril de 2019, de justificació del valor anormalment baix realitzada
per l'empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La unitat d’Enginyeria de MSET / SAM de la Diputació de Tarragona, ha rebut una petició
de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM per l’estudi i valoració
de l’oferta desproporcionada presentada per l’empresa LACROIX Señalización SA. al
procediment de contractació 8004330008-2018-0007829, Subministrament de cartells d’
obres anunciadors del Pla d’Acció Municipal emetent un primer informe en data 19 de
febrer 2019.
La sessió de Mesa de Contractació celebrada el dia 27 de març 2019, es demanà al tècnic
sotasignat, que ampliés el seu informe considerant l’experiència de la Institució amb la
solvència del licitant com a adjudicatari actual de subministraments de la mateixa tipologia i
informació complementaria del contracte actualment en vigor.
Feta la recerca de la documentació i rebuda la informació dels tècnics responsables del
contracte en vigor, es redacta de nou el present informe.
Legislació aplicable
Article 149. Ofertes anormalment baixes de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017
que requereix justificació de les ofertes pel que fa als valors següents:
a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de
construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què
disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres,
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes,
prestar els serveis o executar les obres.
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en materia mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin el que estableix l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
Anàlisi de la documentació
Estudiada la documentació presentada per Lacroix Señalización, SL respecte a les
condicions indicades es constata:
a) Es documenta el procés de fabricació des de l’entrada de matèries primeres fins el
lliurament del producte acabat, detallant els procediments, els fluxos de materials, l’
aplicació de criteris de qualitat i medi ambientals, responsabilitats de comandaments, etc.
Documentació suficient
b) Presenta els preus unitaris dels productes que s’han de lliurar amb documentació
detallada dels costos directes: temps per cada operació, mà d’obra directa, matèries
primeres amb inclusió de les dades del conveni siderúrgic d’aplicació, factures dels seus
proveïdors, etc. Es considera documentació suficient
De la resta de condicions Lacroix Señalización SL no argumenta res, però l’avaluació de les
dues primeres és favorable.
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Conclusions
Per tant la justificació presentada pel licitador demostra que pot complir amb l’objecte del
contracte als preus que presenta i que no hi ha d’haver cap inconvenient per que així sigui,
pel que el tècnic sotasignat considera que la mateixa es suficient per garantir el nivell del
preu ofert.”
En la mateixa sessió, la Mesa procedeix a valorar les ofertes econòmiques d’acord amb l’
únic criteri de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’annex XII del Plec de
clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot seguit:
"Es realitzarà assignant 10 punts a l'oferta més avantatjosa econòmicament (suma dels
preus “A” de cartell + “B” lamel·la) i a la resta s'aplicarà el criteri de proporcionalitat en
aplicació de la fórmula següent:
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puntuació = Import de l'oferta més baixa de les presentades (preu A + B)
Import de l’oferta a valorar (preu A + B)"

x 10 punts /

De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la puntuació següent:
Núm.
ordre

Plica -Empresa

Puntuació total

1

6.- LACROIX SEÑALIZACION, S.A.

10,00

2

2.-TEVASENYAL, S.A.

7,30

3

1.-IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.

6,47

4

8.-IDENTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, S.L.

6,02

5

7.-SERRALLERIA MANSER, S.L.

5,90

6

3.-VICOS ROTULACION, S.L.

5,65

7

5.-ROTULOS NAMAR, S.L.

5,57

8

4.-PROSEÑAL S.L.U.

5,47

9

9.-SEOFER, S.L.

5,24

La Mesa va acordar proposar l'adjudicació del contracte del subministrament de cartells d’
obres anunciadors del Pla d’Acció Municipal a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA,
pels preus unitaris ofertats, per un import màxim de 100.000,00 € (IVA inclòs), per resultar
ser la millor oferta presentada, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix l’article 150.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
6. En data 16 de maig de 2019, l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA (A-12329827) ha
aportat la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 4.132,23 € i,
posteriorment la resta de la documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització
del contracte corresponent, encara que la seva execució, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent i, a aquests efectes es podran comprometre els crèdits corresponents, d'acord amb
el que disposa l'article 117.2 de la LCSP.
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3. La competència per a l’aprovació de l'expedient correspon al president de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern. (decret 2015- 002266 de 16 de juliol de
2015)
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 3 de maig de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de cartells d’obres anunciadors del Pla d’
Acció Municipal a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA (A-12329827), per resultar ser
la empresa que ha obtingut la millor puntuació, per un import de CENT MIL EUROS
100.000,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
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Preu (IVA exclòs)
82.644,63 €
IVA 21%
17.355,37 €
Preu del contracte 100.000,00 €
El preu unitari, IVA inclòs, del cartell és de 222,77 € i el de la lamel·la de 51,30 €.
Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1010-920-22602-01, per a les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022 per un import de cada
anualitat de:
Anualitats

Aplicació pressupostària

Import

Núm operació

2019

1010-920-22602-01

96.500,00€

2019020287

2020

1010-920-22602-01

2.000,00€

2019020288

2021

1010-920-22602-01

1.000,00€

2019020289

2022

1010-920-22602-01

500,00€

2019020394

Condicionat respecte els exercicis 2020, 2021 i 2022 a l’existència de crèdit disponible.
Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de contractant
d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu el punt 2.3.5 del Plec de clàusules
administratives particulars
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’
esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des
del dia següent al de la recepció de la notificació, davant del president de la Diputació.
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20. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7046B,
ACCÉS A LES MASIES CATALANES.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 2 d'agost de 2012 l’empresa ÀRIDS ROMÀ (NIF A25012386) va constituir la
garantia definitiva per un import de 24.535,06 €, per a respondre del contracte de les obres
de condicionament de la carretera TV-7046b, accés a les Masies Catalanes, del qual
l'empresa va ser autoritzada en la cessió del contracte per acord de Junta de Govern de
data 20 de juliol de 2012.
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2. Les obres es van recepcionar el 18 d'abril de 2013, data en que es va iniciar el còmput
del termini de garantia del contracte, de sis (6) anys.
3. El responsable del contracte, en data 22 de maig de 2019, informa que les obres estan
en bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuibles al contractista adjudicatari
de les obres, que no queden obligacions pendents d'abonar al contractista relacionades
amb les obres i que, per tant, es pot procedir a la devolució de la garantia definitiva
constituïda i a la liquidació del contracte de les obres per un import de ZERO EUROS (0,00
€).
Fonaments de dret
1. L'article 218.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i l’art.
169 del Reial decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de contractes, es procedent aprovar la liquidació.
2. L'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la
garantia no es torna o cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s'hagi complert
satisfactòriament el contracte.
3. De conformitat amb l’article 205.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, un cop transcorregut el termini de garantia sense objeccions per part de l’
Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de 2011 amb núm. de registre 12011-1583.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament de la carretera
TV-7046b, accés a les Masies Catalanes, per un import de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa ÀRIDS ROMÀ (NIF A25012386) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, constituïda el dia 2 d'agost de 2012 (carta de pagament núm.
2012000088), d’un import de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS
AMB SIS CÈNTIMS (24.535,06.-€), 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.
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Quart. Comunicar-ho a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i
a la Tresoreria General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
21. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’
EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-704 ENTRE
LA T-11 I L’ALEIXAR, 2A FASE, I APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS ADDICIONALS
ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS.
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De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 27 de març de 2015, es va aprovar definitivament el
Projecte de condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 2a fase (BOP de
Tarragona núm. 81, de 8 d'abril de 2015), i també va iniciar l’expedient expropiació forçosa.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va ser publicada
al BOP de Tarragona núm. 164 de data 16 de juliol de 2015, i al Diari de Tarragona de data
11 d'agost de 2015, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i dels
Ajuntaments de Maspujols i l'Aleixar.
3. Pels acords de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de dates 22 d’abril de
2016 i 10 de març de 2017, es van aprovar els preus justos per mutu acord amb els
propietaris afectats per l’esmentat Projecte.
4. Un cop acabades les obres de construcció del Projecte de condicionament de la
carretera T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 2a fase, el Servei d'Assistència al Territori informa
que s’ha comprovat les superfícies realment ocupades a les parcel·les afectades per les
obres, i s'ha constatat la necessitat de modificar les superfícies afectades a la majoria de
les finques del parcel·lari de l’esmentat Projecte.
5. S’ha arribat a un acord amb els propietaris afectats que han de rebre indemnitzacions
addicionals, respecte a la quantia d’aquestes i preus considerats justos per la Diputació.
Fonaments de dret
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:
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PRIMER. Aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats pel Projecte de
condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l'Aleixar, 2a fase, amb les superfícies
realment afectades per l'execució de l'obra:
Terme municipal: Maspujols
Referència cadastral
Finca

Titular
Polígon

Superfície
expropiada

Ocupació
temporal

Servituds

1

XXX i XXX

XXX

15,84 m2

--

--

2

XXX I XXX

XXX

15,50 m2

--

--

3

XXX, XXX i XXX

XXX

50 m2

21,74 m2

--

XXX i XXX

XXX

34,46 m2

--

--

5

XXX

XXX

121,97 m2

60 m2

30 m2 de línia
telefònica
soterrada

6

XXX

XXX

XXX

330,56 m2

--

--

7

XXX

XXX

XXX

911 m2

208,48 m2

--

--

150,12 m2

13,76 m2 de línia
soterrada
telefònica i 1 pal
de formigó

4
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Parcel·la

8

XXX

XXX

XXX

Terme municipal: L’Aleixar
Referència cadastral
Finca

Parcel·la

Superfície
expropiada

Ocupació
temporal

Servituds

Polígon

Titular

9

XXX

XXX

XXX

165 m2

--

--

10

XXX

XXX

XXX

789,32 m2

--

--

11

XXX

XXX

XXX

621,84 m2

242,43 m2

--

SEGON. Aprovar les següents actes de preu just per mutu acord definitives i els preus
justos addicionals de les finques que es relacionen, de conformitat amb les dades que
figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i
l'Aleixar, 2a fase:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

1

XXX (50%)

C/ XXX
43850 Cambrils - Vilafortuny

XXX

163,90

1

XXX (50%)

C/ XXX
43850 Cambrils - Vilafortuny

XXX

163,90

3

XXX (33,33%)

C/ XXX
43001 Tarragona

XXX

0,00

3

XXX (33,33%)

C XXX
43202 Reus

XXX

0,00

3

XXX (33,33%)

C/ XXX
43201 Reus

XXX

0,00

XXX

C/ XXX
43382 Maspujols

XXX

0,00

XXX

C/ XXX
43392 Castellvell del Camp

XXX

99,43

5, 7 i 8
9
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10

XXX

11

XXX

C/ XXX
43381 L’Aleixar
C/ XXX
43202 Reus

XXX

841,68

XXX

0,00

TOTAL

1.268,91

TERCER. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos addicionals, per
un import total de MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS (1.268,91), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici
2019.
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QUART. Transferir els imports esmentats als números de compte autoritzats pels
propietaris a aquests efectes.
En el supòsit què no puguin cobrar els imports del preus justos per existir càrregues sobre
les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignaran els seus
imports a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i si escau s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
CINQUÈ. Comunicar 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.
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 recurrible.
22. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’
OBSEQUIS PER AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AMB MOTIU DE
LES FESTES DE NADAL 2018.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència número 2018-0003807, de data 10 de desembre de 2018 es
va adjudicar el contracte de subministrament d’obsequis per al personal de la Diputació de
Tarragona amb motiu de les festes de Nadal 2018 a l’empresa Associació Pro Persones
amb Disminució Psíquica de la Conca De Barberà (APRODISCA) amb NIF G43069749, per
un import màxim de despesa de 64.134,84€ (IVA inclòs). En data 11 de desembre de 2018
es va formalitzar el contracte.
2. En data 22 de gener de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció final del contracte, en la que fan constar que el
subministrament s'ha realitzat de total conformitat amb les prescripcions tècniques i
administratives degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació i
execució. Atesa la naturalesa de l'objecte del contracte no es va establir termini de garantia.
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3. En data 24 de maig de 2019, la responsable del contracte ha emès informe de liquidació
del contracte, en el que indica que s’ha liquidat en la seva totalitat i per tant no resta cap
obligació pendent amb el contractista.
Fonaments de dret
1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic , en
endavant (LCSP), preveu la liquidació dels contractes.
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2. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament d’obsequis per al personal
de la Diputació de Tarragona amb motiu de les festes de Nadal 2018, per un import de
ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea de Recursos Humans, a la unitat de
Relacions Institucionals i a l’Àrea de Serveis Interns.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

INTERVENCIÓ
23. APROVACIÓ DE LA DESPESA A FAVOR DE BASE- GESTIÓ D'INGRESSOS PER A
LA RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DE LES LIQUIDACIONS DE TAXES I PREUS
PÚBLICS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ
VOLUNTÀRIA DE MARÇ 2019.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Primer- Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE- Gestió d'
Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les condicions
d'aquesta funció administrativa, BASE - Gestió d'Ingressos ha de percebre com a
compensació econòmica per les despeses derivades de la realització de les tasques
encomanades una compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Tercer- Segons la liquidació voluntària liquidable de març amb número 2019/001571,
l'import de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per part
de BASE- Gestió d'Ingressos és de 1.003,47 euros, atès que la recaptació total
corresponent al període transcorregut entre 01/03/2019 i el 31/03/2019 ha estat de
50.172,96 euros.
Quart- El principi comptable públic de no compensació de les partides d'ingressos i
despeses obliga a registrar els descomptes com a despesa i els ingressos per l'import brut.
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Cinquè- D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona
2019 cal aprovar la despesa corresponent.
Fonaments de dret
Primer- Acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE – Gestió
d'Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 1.003,47 euros a favor de
BASE – Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica per la gestió de la
recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona detallats a la liquidació
voluntària liquidable 2019/001571 de març, a càrrec de l'aplicació pressupostària de la
Diputació de Tarragona 2019/6020/932/22708.
2. Formalitzar la compensació de la despesa pel concepte de l'apartat 1 amb els imports no
ingressats corresponents a liquidacions de taxes i preus públics descomptats per BASE –
Gestió d'Ingressos, detallats a la liquidació voluntària liquidable (2019/0001571) del mes de
març, mitjançant la comptabilització de l’ordre de pagament i el manament de pagament.
3. Comunicar-ho a Tresoreria i a la Unitat de Fiscalització.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
24. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut la relació d’aprovació núm. 01158 que inclou la factura i
certificació d’obra conformada pel responsable del SAM i la relació d'aprovació núm.01156
que inclou la factura i certificació d'obra conformada pel responsable del SAT.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les certificacions i les relacions d’aprovació, s’ha emès l’
informe d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures i certificacions d’obra incloses en les relacions núm.01158 i núm.
01156, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, que es relacionen i s’annexen, per un
import total de 529.464,45 € ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
SAM.......................................................................... 1.820,74 €
Núm. 01158............................................................... 1.820,74 €
SAT.......................................................................... 527.643,71 €
Núm. 01156............................................................... 527.643,71 €
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2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 529.464,45 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
25. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen factures
conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de depesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 466.346,64 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................... 11.610,82 €
Núm. 01103.................................................................. 2.886,92 €
Núm. 01187.................................................................. 8.723,90 €
Secretaria - Intervenció.............................................. 3.042,31 €
Núm. 01122.................................................................... 170,00 €
Núm. 01231.................................................................. 2.051,25 €
Núm. 01234.................................................................. 821,06 €
Serveis Interns........................................................... 24.829,04 €
Núm. 01114.................................................................. 6.733,82 €
Núm. 01113.................................................................. 1.948,10 €
Núm. 01169...................................................................7.569,07 €
Núm. 01181.................................................................. 3.551,09 €
Núm. 01250................................................................. 5.026,96 €
RRHH i OiE................................................................ 58.037,13 €
Núm. 01163................................................................. 16.043,85 €
Núm. 01164.................................................................. 41.993,28 €
Coneixement i Qualitat............................................... 58.757,46 €
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Núm. 01067.................................................................. 4.495,21 €
Núm. 01161.................................................................. 7.145,70 €
Núm. 01178..................................................................24.273,42 €
Núm. 01184.................................................................. 5.146,73 €
Núm. 01238................................................................. 8.167,50 €
Núm. 01248................................................................. 9.528,90 €
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SAM........................................................................... 17.766,55 €
Núm. 00406.................................................................. 2.480,50 €
Núm. 01153.................................................................. 3.190,03 €
Núm. 01159..................................................................1.553,64 €
Núm. 01225.................................................................. 5.910,85 €
Núm. 01160................................................................. 4.631,53 €
SAC......................................................................... 38.005,59 €
Núm. 01068.................................................................. 2.629,71 €
Núm. 01071.................................................................. 1.853,25 €
Núm. 01072.................................................................. 1.193,06 €
Núm. 01080...................................................................109,00 €
Núm. 01081................................................................. 2.149,51 €
Núm. 01086.................................................................... 801,70 €
Núm. 01106................................................................. 7.487,35 €
Núm. 01133.................................................................... 164,56 €
Núm. 01130.................................................................. 2.305,49 €
Núm. 01186.................................................................. 1.431,73 €
Núm. 01205...................................................................2.606,77 €
Núm. 01209.................................................................. 2.329,62 €
Núm. 01210.................................................................... 641,91 €
Núm. 01214.................................................................. 2.511,70 €
Núm. 01228...................................................................1.622,04 €
Núm. 01242.................................................................. 5.771,69 €
Núm. 01253.....................................................................801,78 €
Núm. 01170.................................................................. 1.594,72 €
SAT........................................................................... 254.297,74 €
Núm. 01157..................................................................17.226,17 €
Núm. 01172.................................................................. 20.614,72 €
Núm. 01173..................................................................159.768,04 €
Núm. 01252.................................................................. 43.857,45 €
Núm. 01247................................................................. 12.831,36 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors
per import total de 466.346,64 €.
3. Comunicar el present acord a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
26. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
1.859,17 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................1.859,17 €
Núm. 1112 (Serveis Generals)..................................... 157,91 €
Núm. 1219 (ECM Tarragona)....................................... 462,28 €
Núm. 1222 (EAD Tarragona)....................................... 656,16 €
Núm. 1223 (EAD Reus).............................................. 236,21 €
Núm. 1245 (SAT - Conservació)................................... 346,61 €
2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 7 de juny de 2019 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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