Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 10 de maig de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Maite Velayos Esplugas
Dia: 10 de maig de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:43
Lloc: Sala Julio Antonio
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Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
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. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)

En el punt 9 de l'Ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora i el Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu
Isern essent les 10:35h s'incorporen a la sessió.
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 3 DE MAIG DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 3 de maig de 2019.
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2. INFORMAR FAVORABLEMENT A L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE MARÇÀ I
PORRERA PER AL SOSTENIMENT EN COMÚ DE LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA
INTERVENCIÓ.
De conformitat amb la proposta de Secretaria General, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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L’Ajuntament de Marçà, per acord plenari de data 28 de gener de 2019, va aprovar
inicialment l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Marçà i Porrera
per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció així com l'aprovació
inicial dels corresponents estatuts reguladors. El mateix acord s’ha adoptat per part
de l’Ajuntament de Porrera en sessió de data 15 de febrer de 2019.
En data 14 de gener de 2019 (RE núm. 1-2019-01436-2, de data 14 de gener de
2019), l'Ajuntament de Marçà ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona l'informe
preceptiu sobre la constitució i dissolució de les agrupacions, d'acord amb el que
preveu l'article 3.3.b) de l'RD 128/2018, de 16 de març, sobre la provisió de llocs de
treball de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
l'article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal
de les entitats locals de Catalunya.
Per a poder tramitar l'esmentada petició mancava documentació necessària, per la
qual cosa, es requerí a l’Ajuntament de Marçà que l'aportés. En data 8 d’abril de
2019 (RE núm. 1-2019-012930-2) i en data 12 d’abril de 2019 (RE núm. 1-2019013766-2) l'Ajuntament de Marçà presenta la documentació.
El Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona emèt l’informe el 30
d’abril de 2019 on recull que es considera adequada i recomanable l’agrupació dels
Ajuntaments de Marçà i Porrera per a la creació de l’agrupació per al sosteniment
en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
3. Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals de Catalunya.
4. Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
5. Reglament del Servei d'Assistència de Secretaria Intervenció de la Diputació de
Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Informar favorablement sobre l'agrupació per al sosteniment en comú del
lloc de treball de secretaria intervenció dels Ajuntaments de Marçà i Porrera i dels
seus estatuts.
Segon.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Marçà i Porrera.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
CIVIL PRIVADA POPULUS ALBA PER A L’ARXIU MONTSERRAT TARRADELLAS I
MACIÀ.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Fundació Civil Privada Populus Alba conserva, a l’Arxiu del Monestir, el fons
Montserrat Tarradellas i Macià, dipositat per l’antic President de la Generalitat Josep
Tarradellas. Des de fa anys es duen a terme tasques de digitalització de l’esmentat fons, i
la Diputació de Tarragona col·labora cada any en aquesta actuació.
2. Una de les finalitats de la cooperació de la Diputació, així com de la Fundació Populus
Alba és que s’encarrega aquesta digitalització a la Fundació Topromi de Tarragona, una
fundació que des de fa anys dona feina a persones discapacitades de la demarcació, per
tant aquesta subvenció permet realitzar l’actuació prevista i alhora donar suport indirecte a
persones que ho necessiten.
3. La Fundació Civil Privada Populus Alba 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
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.
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 2010-3322-48944, amb un import de 25.000 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.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

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 la Fundació Civil Privada Populus Alba una subvenció per a la
digitalització del fons documental de l’Arxiu Montserrat Tarradelllas i Macià, en els termes
següents:
Beneficiari: Fundació Civil Privada Populus Alba
Municipi: Vimbodí i Poblet
Concepte: Digitalització del fons documental de l’Arxiu Montserrat Tarradelllas i Macià.
Pressupost Elegible: 27.000 euros
% concedit: 92,59 %
Import concedit: 25.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/3322/48944
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
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 de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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).
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- 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.
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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 a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
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
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.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
CIVIL PRIVADA POPULUS ALBA PER AL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DE POBLET.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. La Fundació Civil Privada Populus Alba celebra des de fa uns anys el Festival de música
antiga de Poblet sota la direcció del mestre Jordi Savall, un festival que ha adquirit gran
rellevància i compta amb un públic fidel i nombrós, enguany té lloc la setena edició d’aquest
esdeveniment. El Festival de Música Antiga es preveu que tingui lloc entre els dies16 al 18
d’agost, amb un públic potencial d’unes 2.500 persones.
2. Per tal de dur a terme aquesta activitat musical la Fundació sol·licita en data 10 d’abril de
2019 una ajuda a la Diputació de Tarragona per fer front a les despeses i presenten un
pressupost per concerts per un import de 64.000 euros.
3. La Fundació Civil Privada Populus Alba 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
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.
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 2010-334-48944, amb un import de 25.000 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.
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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 la Fundació Civil Privada Populus Alba una subvenció pel Festival de
Música antiga de Poblet, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Civil Privada Populus Alba
Municipi: Vimbodí i Poblet
Concepte: Festival de Música antiga de Poblet
Pressupost Elegible: 64.000 euros
% concedit: 39,06 %
Import concedit: 25.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/48944
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
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 de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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.
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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 a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
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
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.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA PER A MILLORES A L’ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL DE CUNIT.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. L’església parroquial de Cunit, dedicada a Sant Cristòfol data del segle XII. Es conserva
encara la capçalera d’un primitiu temple d’estil romànic que és l’actual sagristia. L’edifici és
un clar exemple d’arquitectura rural, ja que està construïda a base de pedres de diferent
mida, unides amb morter i sorra.
2. Actualment la façana exterior del mur de la zona de l’absis romànic requereix unes obres
de restauració que consisteixen a sanejar i reomplir les juntes de les pedres, que inclou el
muntatge i desmuntatge de bastides, per aquest motiu en data 16 d’abril de 2019, l’
Arquebisbat de Tarragona demana una subvenció a la Diputació per a dur a terme
aquestes obres. El pressupost que adjunta és de 5.785,01 euros.
3. L’Arquebisbat de Tarragona 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, considera important conservar el patrimoni dels municipis de
la demarcació en especial, com passa en aquest cas, quan són monuments emblemàtics i
d’especial importància per la ciutadania.
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 2010-336-78028-02, amb un import de 5.000 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
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5.

/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’Arquebisbat de Tarragona una subvenció per les obres de millora de l’
església de Sant Cristòfol de Cunit en els termes següents:
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Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
Municipi: Tarragona
Concepte: Obres de millora de l’església de Sant Cristòfol de Cunit.
Pressupost Elegible: 5.785,01 euros
% concedit: 86,43%
Import concedit: 5.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/78028-02
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
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 de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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).
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- 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.
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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.
6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA LIRA
VENDRELLENCA PER A LES ACTIVITATS ANUALS DE L’ENTITAT. 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’entitat la Lira Vendrellenca del Vendrell, fundada l’any 1889, va néixer com una entitat
cultural, actualment aplega més de vint seccions de diferent tipologia ja siguin culturals,
esportives i recreatives i continua en creixent expansió. Aplega al voltant de 3.000 socis
amb unes instal·lacions de més d’un miler de metres quadrats repartits en quatre plantes, i
col·labora amb altres entitats i societats de diferent naturalesa per a desenvolupar les
seves activitats.
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2. La Lira Vendrellenca té unes despeses anuals per un import de 45.000 euros per les
activitats de les seccions i pel seu funcionament ordinari, per la qual cosa demana el suport
de la Diputació de Tarragona, ja que no compta amb suficients recursos per fer front a
aquestes despeses.
3. La Lira Vendrellenca 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 i amb altres iniciatives que tenen interès pels ciutadans de la demarcació, per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en la continuïtat dels serveis i contribuir al
desenvolupament i difusió de la cultura.
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 2010-334-48903, amb un import de 15.000 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:
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Primer.- Concedir a la Lira Vendrellenca una subvenció per les activitats culturals de l’
entitat, 2019, en els termes següents:
Beneficiari: La Lira Vendrellenca
Municipi: El Vendrell
Concepte: Activitats de l’entitat, 2019.
Pressupost Elegible: 45.000 euros
% concedit: 33,33%
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/48903
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar 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
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 de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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.
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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 a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions 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.
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU PER A LA 51ENA. EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu en data 8 d’abril de 2019, (RE 1-2019-0129651) ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per a l’organització de la 51ena.
edició de la Universitat Catalana d’Estiu. Presenta una memòria de totes les activitats
anuals que es duen a terme i un pressupost específic de 16.700 euros.
2. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu té entre els seus objectius desenvolupar
interdisciplinàriament, una programació de cursos i activitats complementàries de les que
habitualment fan les diferents universitats i, també pretén ser una vegada més l’única
manifestació cultural i educativa on conflueixen estudiants i professors d’arreu dels Països
Catalans.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu 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 i amb altres iniciatives que tenen interès pels ciutadans de la demarcació, per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en la continuïtat dels serveis i contribuir al
desenvolupament i difusió de la cultura.
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 2010-326-48900, amb un import de 10.000 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 a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu una subvenció per la 51ena.
edició de la Universitat Catalana d’Estiu, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d’Estiu
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Municipi: Barcelona
Concepte: 51ena. edició de la Universitat Catalana d’Estiu
Pressupost Elegible: 16.700 euros
% concedit: 59,88%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/326/48900
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 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
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 de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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.
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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.
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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 a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions 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
8. CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L'INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS PER AL
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS DE SUPORT AL TALLER D'ART DE VALLS I DE
LES ACTIVITATS EDUCATIVES CULTURALS ADREÇADES ALS ESCOLARS DE L'ALT
CAMP, DURANT L'ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. L'Institut d'Estudis Vallencs (IEV) ha presentat la sol·licitud (RE núm. 1-2019-012310-1,
de data 03.04.2019), on demana una col·laboració econòmica de la Diputació per al
finançament de les activitats de suport al Taller d'Art de Valls i de les activitats educatives
culturals adreçades als escolars de l'Alt Camp, durant l'any 2019, següents:
- 31è Premi de Natura Maria Murtra
- III Premi Josefina Cardó a treballs de recerca de batxillerat
- Beca de fotografia "Ciutat de Valls"
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2. Per les seves característiques aquesta petició no s'ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes la Diputació de Tarragona, però la Corporació té la voluntat d'acord amb
la normativa vigent d'atendre aquesta sol·licitud ja que permet el desenvolupament
d'activitats de caràcter cultural i educatiu.
3. Per atendre aquesta despesa, a l’exercici pressupostari 2019 hi ha l'aplicació
pressupostària nominativa "SN Institut d’Estudis Vallencs. Suport Escola d’Art i Taller de
Valls" – 2020/334/48901.
4. La Unitat de Gestió de Centres ha revisat l’expedient i ha comprovat els aspectes
següents:

Que l’entitat ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent, i que no està sotmesa a les
prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article
13 de la Llei General de Subvencions.
Que no és deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, article 22, apartat 2c).
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 pressupostària, Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, 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 una subvenció al beneficiari següent, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019 2020 334 48901:
Beneficiari: Institut d'Estudis Vallencs
Municipi: Valls
Concepte: Activitats de suport al Taller d'Art de Valls (9.000 euros) i educatives culturals
(6.000 euros)
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Pressupost Elegible: 18.550,00 euros
% concedit: 80,86%
Import concedit: 15.000,00 euros
Total: 15.000,00 euros
Segon. La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari, en el termini d'un mes, comptat a
partir del dia següent a la recepció de la notificació, no manifesta el contrari.
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Tercer. L'import concedit té el caràcter d'import màxim. Si el cost efectiu final de l'actuació
resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així
ho considera l'òrgan competent en el moment d'examinar la documentació justificativa,
s'abonarà parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de
subvenció establert en aquest acord.
Quart. Quan l’Institut d’Estudis Vallencs justifiqui, abans del 30 de setembre de 2019, els
pagaments fets per import del 50% de les despeses per a les activitats de suport al Taller
d'Art de Valls (1r semestre) i per les activitats educatives culturals corresponents al 31è
Premi de Natura Maria Murtra i al III Premi Josefina Cardó, li serà lliurada la quantitat de
7.500 euros.
La resta de l'aportació concedida li serà lliurada quan presenti, com a màxim fins el 31 de
març de 2020, la justificació corresponent a l’altre 50% de despeses per activitats de suport
al Taller de Valls (2n semestre) i per les activitats educatives culturals corresponents a la
Beca de fotografia "Ciutat de Valls".
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 gerent de l’Institut d’Estudis Vallencs detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat
de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada
de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Certificat del gerent de l’Institut d’Estudis Vallencs detallant les despeses de personal,
signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de la
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.
- 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.
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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.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre la subvenció concedida i el seu
beneficiari, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Cinquè. El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
Sisè. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè. Notificar-ho a l'Institut d'Estudis Vallencs.
Vuitè. Comunicar-ho al Taller d'Art de Valls, a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona i 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.
9. APROVACIÓ DE LA DESPESA DEL 19È FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
AUDITORI DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ORGANITZADA PER L'ESCOLA I
CONSERVATORI DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ A 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. Per decret de Presidència núm. 2019-0001475 de data 26 d'abril de 2019, s'ha aprovat
l'activitat 19è Festival Internacional de Música Auditori Diputació Tarragona, programada
per als dies compresos entre el 27 de juny i el 6 de juliol de 2019, amb un acte previ el
dijous 20 de juny de 2019 amb un pressupost de despeses total de 54.735,11 € i amb una
previsió d'ingressos, per l'aplicació de preus públics d'11.872,50 €.
Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
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6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar la despesa prevista de 54.735,11 € per la realització de l'activitat 19è
Festival Internacional de Música Auditori Diputació Tarragona, organitzat per l'Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, programada per als dies compresos
entre el 27 de juny al 6 de juliol de 2019, amb un acte previ el dijous 20 de juny de 2019
amb el detall següent:
Capítol 1: Gratificacions/Hores extres personal PAS
Gratificacions professors i PAS

6.675,11 €

Hores extraordinàries personal PAS (consergeria)

280,00 €
Total Capítol 1

6.955,11 €

Capítol 2: Despeses corrents ( A2019015549)
2031/324/22606 Despeses diverses organització
Despeses activitats acadèmiques: cursos

21.550,00 €

Despeses activitats culturals: concerts

14.350,00 €

Despeses impremta

2.200,00 €

SGAE

375,00 €

Lloguer piano

1.200,00 €

Despeses allotjament

3.300,00 €

Servei restauració

1.900,00 €

Altres despeses d'organització (sonorització, il·luminació...)

2.125,00 €

TOTAL

47.000,00 €

2031/324/23120 Desplaçaments
Desplaçaments

780,00 €
TOTAL

780,00 €

Total Capítol 2

47.780,00 €

TOTAL DESPESES:

54.735,11 €

Segon. Comunicar-ho a l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, a
Intervenció i a Gestió Econòmica i Nòmina.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
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10. APROVAR LA QUANTIA TOTAL MÀXIMA DISPONIBLE, DE LES SUBVENCIONS
DESTINADES AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS
FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2019.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1.- Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 21 de desembre de 2018, es
van aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat el
text íntegre, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en data 27 de febrer de 2019.
2.- En data 22 de març de 2019 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
aprovar la convocatòria de subvencions, destinades al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals, per l'any 2019. Aquesta convocatòria preveu l'ampliació
de la quantia màxima convocada d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries, en els següents termes, pel que fa a ens locals:
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions per ajuntaments i EMD’s.
Aplicació pressupostària: 2019-1200-172-46200-01
Quantia total màxima de les subvencions convocades: 200.000,00 euros
3.- En data 29 de març de 2019 s'ha aprovat la modificació de crèdit número dos de la
corporació de la Diputació de Tarragona. En aquesta hi consta que en l'Aplicació
pressupostària 2019-1200-172-46200-01 de prevenció d'incendis forestals, s'han incorporat
71.670,84€.
4.- D’acord amb la disponibilitat pressupostària considerem que cal incrementar l’aplicació
pressupostaria per concedir més quantia als beneficiaris i així donar més cobertura a les
demandes, doncs en els darrers anys no s'ha pogut atendre les subvencions sol·licitades i
enguany la quantia convocada ha estat inferior. Aquest increment el podem realitzar
mitjançant els crèdits que es troben disponibles en l'aplicació pressupostaria detallada en el
punt anterior. Per tant, es proposa ampliar la convocatòria del 2019 per a ajuntaments i
EMD’s, en el següent sentit:

Subvenció
Incendis forestals
2019-1200-172-46200-01

Disponibilitat
econòmica

Ampliació
disponibilitat

Total

200.000, €

71.670,84€

271.670,84€

Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

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 F09B66DE36464EEFB2D2FDDDC1EF2A88 i data d'emissió 24/05/2019 a les 11:04:12

Convocatòria de les subvencions destinades al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals.
De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de l'ampliació de les
quanties totals màximes disponibles de la convocatòria, el text complert de la qual es
pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” ( http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans). I el text complet estarà disponible a https://seuelectronica.
dipta.cat/.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la següent quantia total màxima disponible, pel procediment de concessió
de subvencions, de concurrència competitiva, destinades al finançament d’actuacions de
prevenció local d’incendis forestals, que resulta de l’ampliació de disponibilitat de l’aplicació
pressupostària 2019-1200-172-46200-01 corresponent a ajuntaments i EMD, en el següent
sentit:

Subvenció
Incendis forestals
2019-1200-172-46200-01

Disponibilitat
econòmica

Ampliació
disponibilitat

Total

200.000, €

71.670,84€

271.670,84€

Segon.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació, de l'ampliació de les quanties
totals màximes disponibles de la convocatòria, a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
11. RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 26 D'ABRIL DE 2019, EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA DEL XV PREMI MEDI AMBIENT, PER A L'ANY 2019.
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.- Per acord de la Junta de Govern, de data 26 d'abril de 2019 es va aprovar la
convocatòria del XV Premi Iniciativa Medi Ambient per a l'any 2019.
En la part dispositiva, en concret, en el punt primer "Aprovar la convocatòria del XV Premi
Iniciativa Medi Ambient. Any 2019", apartat segon 2.2 Requisits específics s'ha detectat
l'error material següent:
On diu:
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"2.2 Requisits específics:
Poden ser beneficiaris per les actuacions del control i la millora de la qualitat de l’aigua de
consum humà els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb
població fins a 10.000 habitants.
Pel que fa al còmput de la població del municipi, es duu a terme segons les dades de
població de l’últim cens aprovat (dades població: Font INE)."
Ha de dir:
"2.2 Requisits específics:
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Poden ser beneficiaris del premi tots els Ens Locals de les comarques de Tarragona."

Fonaments de dret
1.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar,
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Rectificar l'error material que es va produir en l'acord de la Junta de Govern de
data 26 d'abril de 2019, en concret, en el punt primer "Aprovar la convocatòria del XV
Premi Iniciativa Medi Ambient. Any 2019", apartat segon 2.2 Requisits específics en els
termes següents:
On diu:
"2.2 Requisits específics:
Poden ser beneficiaris per les actuacions del control i la millora de la qualitat de l’aigua de
consum humà els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb
població fins a 10.000 habitants.
Pel que fa al còmput de la població del municipi, es duu a terme segons les dades de
població de l’últim cens aprovat (dades població: Font INE)."
Ha de dir:
"2.2 Requisits específics:
Poden ser beneficiaris del premi tots els Ens Locals de les comarques de Tarragona."
Segon.- Ordenar la remissió de la informació de la rectificació de l'error material de la
convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva
publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.

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

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
12. APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 18/012 PI QUE
HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE TÈCNIC
/A SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ADSCRITA A L'ÀREA DEL SAM.
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De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça
de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior d’administració especial, adscrites a l’
Àrea del SAM – Secretaria Intervenció Municipal - Unitat de Suport Econòmic, grup
professional A, subgrup A1, plaça núm. 881.
2. Aquesta plaça esta inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018, i
reservada al torn de promoció interna (BOPT núm. 234, de 7 de desembre de 2018).
3. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi
participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal és competència del President de la Diputació de Tarragona. No obstant això,
per decret de la presidència de 16 de juliol de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article
35.2 b) de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa,
es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves de selecció de personal,
excepte les que es declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal
laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d'una plaça de personal funcionari
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de tècnic/a superior d'administració especial, adscrita a l’Àrea del SAM – Secretaria
Intervenció Municipal - Unitat de Suport Econòmic, grup professional A, subgrup A1, plaça
núm. 881, incloses en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018, publicada en
el BOPT núm. 234, de 7 de desembre de 2018.
Segon. Iniciar la convocatòria 18/012 de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari de carrera.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
13. AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT A LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
CORRESPONENT A L'ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- En data 23 de gener de 2004, la Diputació de Tarragona va subscriure amb Reale
Seguros Generales, SA, la contractació de la pòlissa d’assegurança núm. XXX d’accidents
del personal de la Diputació de Tarragona.
2.- En data 2 de febrer de 2019, ha entrat en el registre de factures amb número de registre
000887, la factura número 69000395425803C0613, per import de 41.993,28 € de Reale
Seguros Generales, SA, en concepte de prima d’assegurança d’accidents del personal de
la Diputació de Tarragona, pel període 1 de febrer de 2019 a 1 de febrer de 2020.
3.- Per tal de poder seguir amb la tramitació de la factura, prèviament al reconeixement de l’
obligació, és necessària una resolució de convalidació, per l’òrgan competent, de l’
autorització i disposició de la despesa, d’acord amb l’establert a la Base 42.6 de les Bases
d’Execució del pressupost 2019.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, el contracte d’assegurança té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i
extinció per les normes del dret privat que siguin d’aplicació.
2. L’article 22.1 de la llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, que regula la
durada del contracte.
3. Plec de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir la contractació,
mitjançant concurs públic, d’una pòlissa d’assegurança d’accidents del personal de la
Diputació de Tarragona.
4. Bases d’Execució del pressupost 2019.
5. Informe del responsable del contracte.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pòlissa núm. XXX de l’
assegurança d’accidents del personal de la Diputació de Tarragona, pel període 1 de febrer
de 2019 a 1 de febrer de 2020, per import de 41.993,28 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 8010/922/16205.
2.- Comunicar aquest acord a Intervenció.
Règim de recursos:
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Acte administratiu no recurrible.

Ocupació i Emprenedoria
14. MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE FOMENT
DE L’EMPRENEDORIA I DE SUPORT A LES EMPRESES, QUE CONTRIBUEIXIN AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE
L’EBRE, APROVADA PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 12 D’ABRIL DE 2019.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 12 d’abril de 2019, es va aprovar la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització d’
actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les empreses, que contribueixin al
desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i es va
publicar l'extracte al BOPT de data 26 d'abril de 2019.
2. Posteriorment a la publicació de l'aprovació de la convocatòria es decideix modificar
diversos apartats, d’acord amb l’informe emès en data 30 d’abril de 2019 per la cap de
secció d’Ocupació i Emprenedoria, en el qual considera necessari modificar i/o
aclarir determinats aspectes de la convocatòria.
3. Per tal de no causar perjudicis als possibles interessats, en data 3 de maig de 2019 s’ha
aprovat un decret de suspensió de la convocatòria (núm. 2019-0001577) per tal d’aprovar
els punts modificats i obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria
ja que l’anterior termini finalitzava el proper 13 de maig de 2019.
4. Els apartats que es modifiquen de la convocatòria són el novè, relatiu a la “Compatibilitat
amb altres subvencions”, i el dotzè, relatiu al “Termini de presentació de sol·licituds”.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028).
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019.
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Normativa general aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei 39/2015 d’1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i la Llei 40
/2015 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.- Modificar l’apartat novè de la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les
empreses, que contribueixin al desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, aprovada el 12 d’abril de 2019 per la Junta de Govern, “Compatibilitat amb
altres subvencions:”, de la següent forma:
On diu:
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“Les subvencions que regulen aquesta convocatòria son compatibles amb altres ajuts
destinats a la mateixa actuació, excepte les sol·licituds que ja hagin estat subvencionades
prèviament per la Diputació a través d’altres convocatòries o plans d’actuació.
En qualsevol cas, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total elegible de l’
actuació, ja sigui de forma individual o juntament amb les altres subvencions.”
Ha de dir:
“Les subvencions que regulen aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts
destinats a la mateixa actuació, excepte les sol·licituds que ja hagin estat subvencionades
prèviament per la Diputació a través d’altres convocatòries o plans d’actuació.
Així mateix, no són compatibles amb altres subvencions atorgades per la Diputació
per a actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les empreses de l’any de
la convocatòria en curs.
En qualsevol cas, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total elegible de l’
actuació, ja sigui de forma individual o juntament amb les altres subvencions.”
Segon.- Modificar l’apartat dotzè de la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les
empreses, que contribueixin al desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, aprovada el 12 d’abril de 2019 per la Junta de Govern, “Termini de
presentació de sol·licituds:”, de la següent forma:
On diu:
“Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la
Província de Tarragona fins al 13 de maig de 2019”.
Ha de dir:
“Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la
Província de Tarragona fins al 7 de juny de 2019”.
Tercer.- Aixecar la suspensió de la convocatòria i obrir un nou termini de presentació de
sol·licituds, tal com s’estableix en l’apartat anterior.
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Quart.- Notificar-ho a les entitats que hagin presentat la sol·licitud per participar en la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment
de l’emprenedoria i de suport a les empreses, que contribueixin al desenvolupament
econòmic del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Cinquè.- Publicar a la Seu Electrònica la convocatòria amb els punts modificats.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de la convocatòria modificada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
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Setè.- Comunicar-ho 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.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
15. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL
HIGIÈNIC - SANITARI DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC MUNICIPALS DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori té la necessitat
de contractar el servei de control higiènic – sanitari de les piscines d’ús públic municipals de
la demarcació de Tarragona. S’ha contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma
separada i es troben diferenciats de la següent manera:
LOT 1. Municipis de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà i Tarragonès.
LOT 2. Municipis de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra
Alta.
Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el cap de servei de Medi ambient,
Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori, ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de contractar aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de
les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions
tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars redactat per
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la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la contractació del
servei esmentat, mitjançant procediment obert amb un pressupost base de licitació de
69.112,91 € (IVA inclòs) lots 1 i 2, amb el següent desglossament:
Import base licitació (IVA
exclòs)

IVA 21%

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

30.460,73 €

6.396,75 €

36.857,48 €

Lot 2

26.657,38 €

5.598,05 €

32.255,43 €

Total

57.118,11 €

11.994,80 €

69.112,91 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3. En data 15 d’abril 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.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació dels articles 156 a
159 de la LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de
l'expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de
la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266 de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del servei de control higiènic – sanitari de les
piscines d’ús públic municipals de la demarcació de Tarragona descrits en els diferents lots,
amb un pressupost base de licitació de 69.112,91 euros (IVA inclòs), lots 1 i 2 amb el
següent desglòs:
Import base licitació (IVA
exclòs)

IVA 21%

Pressupost base licitació (IVA
inclòs)

Lot 1

30.460,73 €

6.396,75 €

36.857,48 €

Lot 2

26.657,38 €

5.598,05 €

32.255,43 €

Total

57.118,11 €

11.994,80 €

69.112,91 €

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec
de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 69.112,91 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 2019 / 1200 / 311 / 22706 / 01 del pressupost 2019 de la
Diputació, amb número d’operació 2019010838-A.
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.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d'Assistència al
Municipi.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de
contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant.
16. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS PACTATS NÚM. 1 DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI PÚBLIC D’
EDUCACIÓ ESPECIAL ALBA DE REUS AMB DUES AULES.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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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. 2018-0002307 de data 30 de juliol de 2018, es va
adjudicar a l'empresa Garcia Riera, SL, el contracte de les obres del projecte d’ampliació
del Col·legi Públic d’Educació Especial Alba de Reus amb dues aules, per un import
de 115.028,00 € (IVA inclòs).
2. El director de l'execució material de les obres presenta per a la seva aprovació l’Acta de
preus contradictoris pactats núm. 1, signada en data 1 de març del 2019, amb la
conformitat del contractista. D'acord amb l'Acta presentada, l’aprovació del preu
contradictori proposat no suposa cap increment del preu global del contracte, ni afecta a
unitats d’obra que en el seu conjunt superin el 3% del pressupost primitiu d’aquest
contracte. El preu a aprovar substitueix a les partides 08.01, 08.02, 08.03 i la totalitat del
capítol 14 del projecte original.
Fonaments de dret
1. L'article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu
la introducció d'unitats d'obra no previstes en el projecte, fixant els preus aplicables a les
mateixes per part de l'Administració, prèvia audiència del contractista per un termini mínim
de tres dies hàbils. Així mateix, disposa que no tindran la consideració de modificació, la
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin increment del
preu global del contracte ni afectin a unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixin del 3
per cent del pressupost primitiu del mateix.
2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que:
"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a fixar es basaran en quant
resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris
Integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data
en que va tenir lloc l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es consideraran
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici del que
estableix l'article 146.2 de la Llei.
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3. La competència per a l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris pactats núm. 1
correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris pactats núm. 1 del contracte de les obres del
projecte d’ampliació del Col·legi Públic d’Educació Especial Alba de Reus amb dues aules,
signada el dia 1 de març de 2019 pel director de l'execució material de les obres i el
representant de l’empresa adjudicatària GARCIA RIERA, SL.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
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Tercer. Comunicar-ho al director de l'execució material de les obres, a la Unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible
17. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA
MIGRACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ESTÀNDARD PLYCA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El cap de Secció d’Arquitectures software de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, ha
informat sobre la necessitat de contractar el servei per la migració dels procediments de
contractació a tramitació estàndard de PLYCA.
A aquests efectes, el cap de Secció d’Arquitectures software ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de la
naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del
contracte.
Aquest contracte només el pot executar l’empresa NEXUS-IT ja que té l’exclusivitat amb el
producte PLYCA.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el tècnic responsable del
contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament 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 negociat sense publicitat i amb un únic empresari, amb un
pressupost base de licitació de 56.179,70 euros (IVA inclòs).
3. En data 16 d’abril 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
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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.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment negociat sense publicitat i amb un
únic empresari, en aplicació del que preveu l'article 168.a).2 de la LCSP.
3. 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. decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015.

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 F09B66DE36464EEFB2D2FDDDC1EF2A88 i data d'emissió 24/05/2019 a les 11:04:12

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei per la migració dels procediments de
contractació estàndard PLYCA, amb un pressupost base de licitació de 56.179,70 euros
(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 negociat
sense publicitat, amb un únic empresari.
Tercer. Autoritzar la despesa de 56.179,70 euros, per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019-9030-920-21600-01 amb número d'operació
2019003010-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment negociat sense publicitat (amb
exclusivitat), d’acord amb els articles 169 i 170 de la LCSP, invitant a l'únic empresari
capacitat per realitzar l'objecte d'aquest contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
en el Perfil de contractant.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del
president de la Diputació

18. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOT 2:CAMP DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

1. En data 27 de juliol de 2012 l’empresa COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ASFALTEC, S.A. (NIF A84029255) va constituir la garantia definitiva, per un import de
21.800,00 euros, per a respondre del contracte de les obres de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de la Diputació de Tarragona
al Camp de Tarragona (lot 2), del qual va resultar adjudicatària per decret de Presidència 12012-2008 de 9 d'agost de 2012.
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2. Les obres es van recepcionar el dia 27 de desembre de 2012, iniciant-se el termini de
garantia previst al contracte de sis (6) anys.
3. El responsable del contracte informa, en data 8 de gener de 2019, que les obres estan
en bon estat i que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista. En el
mateix informe fa constar que no queden obligacions pendents d'abonar al contractista
relacionades amb les obres i que 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 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per aprovar 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 núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de la Diputació de Tarragona
del Camp de Tarragona (lot 2), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ASFALTEC, S.
A. la garantia definitiva de l'esmentat contracte, per un import de VINT-I-UN MIL VUITCENTS EUROS (21.800,00 €), constituïda el dia 27 de juliol de 2012 mitjançant carta de
Pagament núm. 2012000085, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Tresoreria General 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.
19. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MESCLA
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BITUMINOSA EN CALENT A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOT 1: TERRES DE L'EBRE.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 24 d'agost de 2012 l’empresa “AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.
BECSA, S.A. UNIÓ TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982” (NIF U55579726) va
constituir la garantia definitiva, per un import de 8.716,57 €, per a respondre del contracte
de les obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses
carreteres de la xarxa de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre (lot 1), del qual
va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 7 de setembre de 2012.
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2. Les obres es van recepcionar el 22 de desembre de 2012, data en que es va iniciar el
termini de garantia previst al contracte de sis (6) anys.
3. En data 8 de gener de 2019, el responsable del contracte ha emès informe en el que fa
constar que les obres estan en bon estat i que no s’observen defectes ni deficiències
atribuïbles al contractista. En el mateix informe fa constar que no queden obligacions
pendents d'abonar al contractista relacionades amb les obres i que 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 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per aprovar 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 núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de reparació del paviment amb
mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa de la Diputació de Tarragona
a les Terres de l'Ebre (lot 1), per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa “AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A. BECSA, S.A.
UNIÓ TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982” la garantia definitiva de l'esmentat
contracte, d'un import de VUIT MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS (8.716,57 €), constituïda el dia 24 d'agost de de 2012, mitjançant carta de
Pagament núm. 2012000093, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Tresoreria General 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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20. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE LA FORMACIÓ PER AL PROJECTE CAPACITACIÓ
PROFESSIONAL EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN
INSTITUCIONS SOCIAL, (LOTS 1 I 2) , AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE DESPESA DE
72.156,00 € (IVA EXEMPT).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona treballa per fomentar el desenvolupament econòmic i social
del territori provincial, d’acord amb les competències i la planificació de la resta d’
administracions en aquest àmbit, mitjançant l’impuls de mesures de col·laboració amb l’
activitat econòmica local i de foment i suport a les polítiques actives d’ocupació. Dins d’
aquesta línia d’actuació l’objecte del contracte és impartir la formació teòrica i el mòdul de
pràctiques del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (SSCS0208), regulat pel RD 1379/2008, d’1 d’agost modificat pel RD
721/2011, de 20 de maig, modificat pel RD 625/2013 del 2 d’agost), d’acord amb el
contracte, i a portar a terme durant l’any 2019.
A aquests efectes, el cap d’àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria ha
redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d'aquest servei, amb la
determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat
de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe del cap d’àrea sobre les repercussions del contracte
en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. El cap d’àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria 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 simplificat. El contracte té un pressupost màxim de despesa
de 72.156,00 € (IVA exempt) distribuït en dos lots, el lot 1 per un import màxim de 36.078,00
€ (IVA exempt) i el lot 2 per un import màxim de 36.078,00€ (IVA exempt), amb els preus
unitaris següents:

Lot 1: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) al Camp
de Tarragona, amb seu a Tarragona.
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Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne

Lot 2: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) a les
Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne

3. En data 29 d'abril 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.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’
article 159 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de la formació pel projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
social, (LOTS 1 i 2), amb un pressupost màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA exempt)
distribuït en dos lots, el lot 1 per un import màxim de 36.078,00€ (IVA exempt) i el lot 2 per
un import màxim de 36.078,00€ (IVA exempt) amb els preus unitaris següents:

Lot 1: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) al Camp
de Tarragona, amb seu a Tarragona.

Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne

Lot 2: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) a les
Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa
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Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne.

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert
simplificat.
Tercer. Autoritzar la despesa de 72.156,00 € (IVA exempt) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l'aplicació 2019/8000/920/22606 del pressupost de la Diputació,
amb número d’operació A2019013924.
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Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’
endemà de la publicació en el Perfil de contractant, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del president de la
Diputació.
21. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA XARXA
VIÀRIA DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOTS 1,2 I 3).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 28 de gener de 2013 l’empresa SIGNAUX GIROD CATALANE (NIF 342732500)
va constituir tres garanties definitives per un import total de 54.000,00 euros, per a
respondre dels lots 1, 2 i 3 del contracte de senyalització horitzontal de la xarxa viària de
carreteres de la Diputació de Tarragona, del quals va resultar adjudicatària per acord de
Junta de Govern de data 8 de febrer de 2013.
2. Per decret de Presidència núm. 8004330008-00-2016-000643 de data 10 de març de
2016 es va aprovar la successió de l'empresa SIGNAUX GIROD LANGUEDOC (NIF
FR07352825244) en el lloc de l'adjudicatari del contracte.
3. El 25 de gener de 2017 l'empresa adjudicatària va constituïr tres garanties
complementàries per un import total de 9.000,00 €, per respondre de la modificació del
contracte aprovada per decret de Presidència núm. 2016-003857 de data 30 de desembre
de 2016, i formalitzada en data 2 de febrer de 2017.
4. D'acord amb l'Acta de recepció final del contracte que consta en l'expedient, el servei va
finalitzar el 5 de març de 2017 de total conformitat amb les condicions tècniques i

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

administratives aprovades, iniciant-se en aquesta data el termini de garantia establert per
aquest contracte de divuit (18) mesos.
5. En data 14 de març de 2019, el responsable del contracte, ha emés informe de liquidació
del contracte en el que fa constar que l'import total executat va ser 1.171.940,38 €, import
inferior al màxim previst a causa de la climatologia que no va permetre executar en tots els
treballs previstos abans de finalitzar el contracte. En el mateix informe fa constar que, ha
transcorregut el termini de garantia establert sense que hi hagi hagut cap incidència i, per
tant, es pot procedir a la liquidació del contracte i a la devolució de les garanties definitives
constituïdes.
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Fonaments de dret
1. 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), pel que fa a la
recepció i la liquidació dels contractes.
2. L'article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia
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 senyalització horitzontal de la xarxa viària de
carreteres de la Diputació de Tarragona (lots 1,2 i 3), per un import de ZERO EUROS (0,00
€).
Segon. Tornar a l'empresa SIGNAUX GIROD LANGUEDOC (NIF FR07352825244) les
tres garanties definitives del contracte de senyalització horitzontal de la xarxa viària de
carreteres de la Diputació de Tarragona, per un import de divuit mil euros (18.000 euros)
cada una, constituïdes el dia 28 de gener de 2013 mitjançant cartes de pagament núm.
2013000006, 2013000007 i 2013000008, i també les tres garanties complementàries del
contracte, per un import de tres mil euros (3.000 euros) cada una, constituïdes el dia 25 de
gener de 2017 mitjançant cartes de pagament núm. 2017000037, 2017000034 i
2017000035, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’
estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Tresoreria General 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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22. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA A LA TRAVESSERA DE
LA RIBA, CARRETERA TV-7044.
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. En data 23 d'octubre de 2012 l’empresa ETRA BONAL, S.A. (NIF A08522955) va
constituir la garantia definitiva, per un import de 1.995,19 €, per a respondre del contracte
de les obres d’instal·lació semafòrica a la travessera de la Riba, carretera TV-7044, del qual
va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 9 de novembre de 2012.
2. Per acord de Junta de Govern de 10 de maig de 2013, es va aprovar l'Acta de recepció
de l’obra, signada el 18 d'abril de 2013 pels representants de la Diputació i l'empresa
adjudicatària, data en la qual, es va iniciar el còmput del termini de garantia de les obres de
sis (6) anys.
3. En data 11 d'abril de 2019, el responsable del contracte ha informat que les obres estan
en bon estat i que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista. En el
mateix informe fa constar que no queden obligacions pendents d'abonar al contractista
relacionades amb les obres i que es pot procedir a la liquidació del contracte de les obres
per un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. L'article 235.3 TRLCSP, en quant a la liquidació i devolució de la garantia dels contractes
d'obra.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per 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 núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte les obres d’instal·lació semafòrica a la
travessera de la Riba, carretera TV-7044, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa ETRA BONAL, S.A. la garantia definitiva de l'esmentat
contracte, per un import de MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS (1.995,19 euros), constituïda el dia 23 d'octubre de 2012 mitjançant carta de
Pagament núm. 2012000111, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Tresoreria General 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.
23. APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE
LES OBRES DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP-2031 DE
TARRAGONA A LA C-51. TRAM: L'ARGILAGA TV-2034.
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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 data 24 de novembre de 2017, es va adjudicar el
contracte per a l'execució de les obres del projecte de condicionament de la carretera TP2031 de Tarragona a la C-51,tram: l'Argilaga TV-2034 a l’empresa UTE "EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL "UNION TEMPORAL DE EMPRESAS,
LLEI 18/1982 abreujadament UTE ARGILAGA, per la quantitat de 1.999.900,00 € (IVA
inclòs). El contracte es va formalitzar el 19 de desembre de 2017.
2. El dia 19 de gener de 2018 es va signar l’Acta de comprovació de replantejament de les
obres amb un termini d'execució d'un (1) any.
3. En escrit de data 18 de desembre de 2018 i número de registre 1-2018-039976-1,
l'empresa UTE ARGILAGA va sol·licitar una pròrroga del termini d'execució previst donades
les aturades reiterades de les obres provocades per les condicions meteorològiques dels
mesos de setembre, octubre i novembre.
4. En resposta a la petició de l'empresa adjudicatària, en data 10 de gener de 2019, el cap
de l'Àrea del Servei d’Assistència al Territori (SAT), com a responsable del contracte, va
emetre informe favorable d'ampliació del termini d'execució del contracte fins el dia 31 de
març de 2019.
5. En data 26 de març de 2019, el responsable del contracte informa que durant l’execució
de les obres s’han produït una sèrie de circumstàncies que fan necessària la modificació
del contracte, tant per causes previstes en el plecs com per causes imprevistes. En
l'informe, transcrit a continuació, es justifiquen les modificacions necessàries i es sol·licita
l'autorització per a la redacció i tramitació d'una modificació del projecte i la suspensió
temporal total de les obres:
"Durant l’execució de les obres s’han produït una sèrie de fets imprevistos que fan
necessàries modificacions del contracte.
1. Modificacions previstes en la documentació de la licitació, tant en el Plec de Clàusules
Administratives com en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (document adjunt a
l'informe):
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Sanejaments puntuals del terreny com a conseqüència de bosses de terra vegetal
no detectades inicialment. Per tal d'assolir la categoria d'esplanada que s'indicava a
projecte (tipus E1), i donades les condicions geològiques del terreny, cal realitzar
sanejaments amb el conseqüent increment d'excavació del terreny natural i aportació
de material de préstec per a la formació de la nova esplanada millorada.

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 F09B66DE36464EEFB2D2FDDDC1EF2A88 i data d'emissió 24/05/2019 a les 11:04:12

Variacions puntuals dels talussos previstos. La inestabilitat d’un talús al P.Q. 13+950
fa necessària la construcció d'un mur de contenció amb escullera per tal de garantir l’
estabilitat del talús.

Modificacions en la reposició dels béns afectats a particulars com a conseqüència de
les obres segons els acords adoptats en les actes de mutu acord amb els propietaris
afectats. S'han incrementat les afectacions als tancaments de finques respecte els
previstos a projecte i és necessari executar-los conjuntament amb l’obra.

L'Increment econòmic que suposen la suma de les modificacions previstes, en cap cas
ocasionarà un increment en el pressupost d’execució material superior als 260.000 € que
preveu el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte de l'obra adjudicada que
suposarien (un cop aplicats les despeses generals i el benefici industrial, l’IVA i la baixa del
contracte) un increment de 227.544,52 € de l’import del contracte.

2. Modificacions no previstes en la documentació de la licitació.
2.1. Modificacions no previstes en la documentació de la licitació a causa d'inadequació de
la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte o de les especificacions
tècniques:

Variació tècnica en la solució de la intersecció al P.Q. 12+430 de la carretera TP2031 amb la carretera TV-2032 que va a Renau i Vilabella i amb el Camí de Reus
amb la construcció d'una intersecció tipus rotonda i supressió de parades d'autocar
en aquest mateix punt. Durant l’execució de les obres, d’acord amb els ajuntaments
de Renau i la Secuita i el Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya s’ha
plantejat millorar la intersecció de la TP-2031 amb la TV-2032 que dona accés a
Renau i suprimir les parades d’autobús que hi havia projectades donat que
actualment no hi ha parada i el Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya
no la preveu perquè creu que no és necessària. Les Intensitats Mitjanes Diàries de
Trànsit (IMD) de 477 vehicles/dia de la carretera TV-2032 i 2.155 vehicles/dia de la
TP-2031 justifiquen la construcció d’aquesta rotonda (s’adjunten documents de
conformitat amb la solució dels Ajuntaments de Renau i la Secuita).

Variació tècnica en la solució de la intersecció al P.Q. 15+345 de la carretera TP2031 amb l’accés principal a Nulles pel carrer Colom i el camí de Pedrós, amb la
construcció d’una intersecció tipus rotonda amb carril exclusiu per parada
d'autobusos. Durant l’execució de les obres l’Ajuntament de Nulles ha plantejat la

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

seva preocupació per la solució de projecte a l’accés principal del poble i el problema
que genera aquesta solució per a l’accés dels autobusos a la parada que hi ha a l’
entrada del poble just tocant a aquesta intersecció. Amb la construcció d’una rotonda
es millora la seguretat de l’accés principal al poble i es dona una solució segura a l’
accés dels autobusos a la parada d’autobús de Nulles.
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Variació tècnica del condicionament previst al camí d’accés a Nulles pel celler
cooperatiu des de la rotonda del PK 15+918 (Coll de Nulles), pel condicionament del
camí existent d'accés a Nulles per l'estació de ferrocarrils que també queda
connectat amb la nova rotonda del Coll de Nulles. El projecte preveu tallar l’actual
accés nord de Nulles, que també dona accés a la Cooperativa i que actualment és
molt perillós, i preveu condicionar un camí com accés alternatiu. Durant la fase d’
expropiacions es va veure que el camí que estava previst condicionar a projecte té
un tram que passa per propietat privada de la Cooperativa i per aquest motiu es
planteja condicionar un altre camí públic que farà la mateixa funció.

2.2. Modificacions no previstes en la documentació de la licitació per conveniència d’
incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament per circumstàncies
sobrevingudes amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

Infraestructures per al desplegament d’instal·lacions que permetin fer una gestió
intel·ligent de la xarxa de carreteres. Aquest any es faran dues proves pilot de
senyalització intel·ligent per a ciclistes amb sensors i comunicació entre senyals.
També s’està innovant en senyalització amb sensors per al pas de fauna salvatge,
caiguda de material dels talussos a la calçada, sensors meteorològics... La
instal·lació generalitzada d’aquest tipus de senyalització així com la monitorització de
les dades que se’n pot obtenir fan necessària una infraestructura de conductes al
llarg de tota la xarxa de carreteres que permeti el pas de les instal·lacions
necessàries. Aquesta infraestructura permetrà alhora el desplegament de la fibra
òptica (Compromís Nacional pel Desplegament de fibra òptica). En aquest projecte
això es tradueix en la canalització de tubs i arquetes en previsió en més del 50% de
l'àmbit del projecte.

Totes aquestes modificacions no previstes en la documentació de la licitació que ocasionen
un increment del pressupost d'adjudicació inferior al 10% (199.990,00 € IVA inclòs) i
variacions en la solució tècnica de les interseccions i de les infraestructures de serveis no
alteren les condicions essencials de la licitació i adjudicació, es limiten a introduir les
variacions estrictament indispensables per respondre a les causes objectives que les fan
necessàries i no incorren en cap de les circumstàncies incloses a l'apartat 3 de l'article 107
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tots aquests motius entenem que és necessari redactar i tramitar un modificat del
projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l’
Argilaga – TV-2034, i procedir a la suspensió temporal total de les obres fins l'aprovació i
formalització contractual del projecte modificat."
6. Per decret de Presidència 2019-0001119 d'1 d'abril de 2019, s'ha aprovat l'ampliació del
termini d'execució sol·licitat i la suspensió temporal total de les obres fins a la resolució de
la modificació del contracte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

7. En data 2 de maig de 2019, consta a l'expedient informe jurídic favorable de la Secretaria
General en relació amb la modificació del contracte.
Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 105 a 108 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP).
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2. El projecte tècnic i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte, contemplen una sèrie d’unitats, que afecten als Subcapítols 011, 012, 014, 021,
022 i 024, que podrien ser susceptibles de modificacions en el moment de l’execució de les
obres. L'increment màxim del pressupost d'execució material corresponent a causes de
modificacions previstes és de 260.000,00 €.
3. L’article 234.3 TRLCSP, estableix que quan el director facultatiu de l’obra consideri
necessària una modificació del projecte, ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’
autorització per iniciar l’expedient corresponent.
4. La competència per aprovar aquesta autorització de redacció del projecte modificat
correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació efectuada per 2015-002266 de
16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar a l'equip director de les obres del projecte de condicionament de la
carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034, a redactar el projecte
modificat de les obres, tenint en compte que, pel que fa a les modificacions previstes en el
plec de clàusules administratives, l'increment del pressupost d'execució material del
projecte modificat no podrà superar els 260.000,00 €, i pel que fa a les modificacions no
previstes, l'import de les modificacions no podrà superar el 10% de l'import d'adjudicació
fixat en l’art. 107.3 d) del TRLCSP.
Segon. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
Tercer. Comunicar-ho a l'equip director de les obres.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Tresoreria General i a l’Àrea del Servei d’
Assistència al Territori.
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.
24. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS DE SUPORT AVANÇAT PER A LA PLATAFORMA DE BASES DE
DADES ORACLE 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
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1. En data 21 de desembre de 2015 l’empresa NUCLI EXPERTS, S.L. (NIF B63601223) va
constituir la garantia definitiva per un import de 2.975,00 €, per a respondre del contracte
dels serveis de suport avançat per a la plataforma de bases de dades Oracle de la
Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per Acord de Junta de Govern de
data 22 de gener de 2016.
2. D'acord amb l'acta de recepció del servei que consta en l'expedient, el contracte va
finalitzar el 31 de desembre de 2017, data en que es va iniciar el termini de garantia del
contracte, d'un (1) any.
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3. Per acord de Junta de Govern de data 25 de gener de 2019 es va aprovar la liquidació
del contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
4. En data 15 d'abril de 2019, el cap de secció de Sistemes, informa que durant el transcurs
del termini de garantia no s'ha advertit cap vici o defecte en els treballs realitzats i, per tant,
que no hi ha cap inconvenient perquè es tramiti la devolució garantia.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per a l'aprovació de la devolució de la garantia definitiva 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. Tornar a l’empresa NUCLI EXPERTS, S.L. (NIF B63601223) la garantia definitiva
del contracte dels serveis de suport avançat per a la plataforma de bases de dades Oracle
de la Diputació de Tarragona, per un import de DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC
EUROS (2.975,00 €), constituïda el dia 21 de desembre de 2015 mitjançant carta de
Pagament núm. 2015000705, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Tresoreria 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.
25. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE CALOR AMB
CALDERES DE BIOMASSA PER DIFERENTS MUNICIPIS DINS EL PROJECTE "XARXA
DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA”, LOTS 1, 2 I 3,
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE
LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER CATALUNYA
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2014-2020, OBJECTIU D'INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ, EIX 4, AMB UN
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ D'1.979.326,86 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona ha planificat ,en el marc del Pla Estratègic Corporatiu 20152019, dins la línia estratègica núm. 3 "Fomentar la preservació de la Salut i la natura", un
seguit de projectes amb l'objectiu de facilitar als ajuntaments signants del Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses l'execució dels Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) per assolir els
objectius de reducció d'emissions, estalvi energètic i foment de les energies renovables.
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En el marc d’aquesta línia s’està desenvolupant el “Programa de suport a les instal·lacions
de calderes i xarxes de calor de biomassa en equipaments municipals 2015-2020”.
La primera fase i prova pilot del programa esmentat anteriorment, està conformat pel
projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” que pretén
impulsar la mobilització de la biomassa forestal local mitjançant la instal·lació de calderes i
xarxes de calor en equipaments municipals de 9 municipis distribuïts pels principals
massissos forestals de la demarcació: la Sénia, Horta de Sant Joan, Gandesa, Tivissa, la
Fatarella, Alcover, el Montmell, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Rasquera.
Els projectes d'obra dels diferents municipis han estat aprovats individualment per cada
Ajuntament, tal i com s'especifica als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i en la
Memòria justificativa d'aquest contracte també consten les actes de replantejament dels
diferents Projectes.
A aquests efectes, el cap de secció d'Enginyeria Municipal ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de la contractació d’aquestes obres, 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 del cap de secció d'Enginyeria Municipal sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. La Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, ha redactat el Plec de
clàusules administratives particulars que, juntament amb els respectius Projectes, han de
regir la contractació de les obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de
biomassa per diferents municipis, Lots 1, 2 i 3, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) DE LA Unió Europea, en el marc del programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4
amb un pressupost base de licitació d'1.979.326,86 euros (IVA inclòs).
3. En data 30 d'abril 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. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’
article 159 LCSP.
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3. 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 simplificat de les obres
del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”, Lots 1, 2 i 3,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) DE LA Unió
Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu
d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, amb un pressupost base de licitació
d'1.979.326,86 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Lot 1: Obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels municipis La
Sénia, Horta de Sant Joan, Gandesa, amb un pressupost base de licitació de 722.565,82 €,
IVA inclòs.
Lot 2: Obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels municipis
Alcover, El Montmell, amb un pressupost base de licitació de 689.566,65 €, IVA inclòs.
Lot 3: Obres d'instal·lació de xarxes de calor amb calderes de biomassa pels municipis La
Fatarella, Rasquera, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb un pressupost base de
licitació de 567.194,39 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb els
Projectes tècnics aprovats, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
obert simplificat.
Tercer. Autoritzar la despesa d'1.979.326,86 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 2019 1200 425 65000 02 del pressupost de la Diputació,
amb núm. d’operació 2019013255-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal
i a la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

INTERVENCIÓ
26. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
RELACIONS 834 I 872.
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
642,42 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ...................................................................
642,42 €
Núm. 00834 (Conservatori Tarragona)..................................... 103,29 €
Núm. 00872 ( EAD Tarragona)............................................... 539,13 €

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.
27. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
3. Per Junta de Govern de 5 d’abril de 2019 es va aprovar la relació a l’aprovació número
00570, de l’Àrea del Servei d’Assistència al Municipi, que contenia el número de registre de
factura 00253 i número de factura 190102, per import de 1.820,74 €, de REMPIC STA, S.L.,
amb NIF B55553069.
S’ha detectat una errada en la descripció d’aquesta factura, quant a la clau de projecte
associat, per la qual cosa, s’ha d’anul·lar aquesta factura i donar de baixa les operacions
comptables corresponents i, en conseqüència, esmenar l’import aprovat.
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.
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3. Article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
4. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de justificants de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagament d’exercicis anteriors.
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 184.628,12 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
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Secretaria............................................................... 10.362,95 €
Núm. 00793.................................................................... 84,70 €
Núm. 00799............................................................... 3.775,95 €
Núm. 00829............................................................... 3.562,00 €
Núm. 00839............................................................... 2.940,30 €
Seveis Interns........................................................ 54.677,40 €
Núm. 00846............................................................. 37.038,48 €
Núm. 00847............................................................. 13.921,64 €
Núm. 00848............................................................... 3.717,28 €
Recursos Humans.................................................. 2.142,67 €
Núm. 00845............................................................... 2.142,67 €
Coneixement i Qualitat......................................... 36.300,91 €
Núm. 00798............................................................. 32.214,69 €
Núm. 00837............................................................... 4.086,22 €
SAM........................................................................ 21.231,65 €
Núm. 00790............................................................. 15.911,50 €
Núm. 00791............................................................... 5.320,15 €
SAC......................................................................... 33.116,22 €
Núm. 00794............................................................... 4.313,38 €
Núm. 00795............................................................... 5.867,70 €
Núm. 00804............................................................. 11.049,34 €
Núm. 00806............................................................... 1.066,35 €
Núm. 00831............................................................... 9.506,99 €
Núm. 00833............................................................... 1.312,46 €
SAT......................................................................... 26.796,32 €
Núm. 00801............................................................. 26.796,32 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i s’annexen, amb
càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 1.130,26 €, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAC........................................................................... 1.057,09 €
Núm. 00792............................................................... 1.057,09 €
SAT................................................................................ 73,17 €
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Núm. 00800.................................................................... 73,17 €
3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 185.758,38 €.
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4. Anul·lar la factura número de registre 00253 i donar de baixa l’operació núm. O
2019006546, corresponent al reconeixement de l’obligació.
5. Rectificar el punt primer de l’acord de data 5 d’abril de 2019, Exp.2019-0004535 de la
manera que s’indica:
On diu:
"1. Aprovar les factures i certificacions d’obra incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019 que es relacionen i s’annexen, per un import total de
111.167,41 € ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAM...................................................................... 111.167,41 €
Núm. 00570............................................................... 1.820,74 €
Núm. 00571........................................................... 109.346,67 €
[...]”
Ha de dir:
"1. Aprovar les factures i certificacions d’obra incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019 que es relacionen i s’annexen, per un import total de
109.346,67 € ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAM...................................................................... 109.346,67 €
Núm. 00571........................................................... 109.346,67 €
[...]”
6. Rectificar el punt tercer de l’acord de data 5 d’abril de 2019, Exp.2019-0004535, de la
manera que s’indica:
On diu:
“3. Reconèixer l’obligació en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 140.860,41 €.”
Ha de dir:
“3. Reconèixer l’obligació en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 139.039,67 €.”
7. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
28. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
RELACIONS 892, 899 I 906.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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.
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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.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
1.886,26 EUROS (€) segons detall següent:
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CORPORACIÓ ......................................................... 1.886,26 €
Núm. 0892 (ECM Tarragona)......................................... 407,09 €
Núm. 0899 (EAD Tarragona)......................................... 495,54 €
Núm. 0906 (Ptotocol)................................................... 983,63 €
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 secretària dono fe.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 10 de maig 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/05/2019 a les 10:53:59

