Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 14 de juny de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 14 de juny de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:55
Lloc: Sala Julio Antonio
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Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)

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

En el punt 15 de l'ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova essent les 10:
39 h s'incorporà a la sessió.
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 7 DE JUNY DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 7 de juny de 2019.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
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Projectes Europeus i Regió del Coneixement
2. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN EL
MARC DEL CONVENI MARC 2016-2019. PROJECTE 2019/01: “REIMPRESSIÓ DEL
LLIBRE DE PORT AVENTURA”.
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De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 22 de gener de 2016, va aprovar el Conveni marc de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2016 al
2019, en el qual es regula la participació econòmica d’aquesta corporació en les activitats
universitàries de la URV, tant en l’àmbit de la docència com en el de la investigació,
vinculades a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i que
promoguin un nou model econòmic basat en la societat del coneixement com a instrument
de millora i modernització del territori.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la
Diputació per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la
corresponent disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de
concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’1 de març de 2019, es va aprovar l’aportació pels
projectes per l’exercici 2019 dintre del conveni Marc URV entre la Diputació de Tarragona i
la Universitat Rovira i Virgili per un import de 425.000 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 5050.462.45101.01 del pressupost 2019 de la Unitat de Projectes Europeus
i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i Planificació.
La Comissió Tècnica Diputació de Tarragona-URV, reunida en data 6 de juny de 2019, va
afegir a les actuacions que responen a l’objecte del Conveni marc per a l’any 2019,
aprovades el 6 de març de 2019, el projecte “Reimpressió del llibre de Port Aventura ”.
L’objectiu d’aquest projecte és la difusió de la història, evolució i impacte socioeconòmic,
com a cas d’èxit, d’una de les principals inversions del territori en infraestructura: el Parc
Temàtic ”Port Aventura”. Per garantir una difusió exhaustiva s’incrementarà el número d’
exemplars del llibre titulat ”L’aventura de Port Aventura” i es distribuirà extensament. El
treball ha estat dirigit i coordinat pel Dr. XXX.
En data 10 de juny de 2019 (RE 1-2019-021916-1 de 10/06/2019) el Rectorat de la URV ha
tramès la sol·licitud de subvenció pel projecte “Reimpressió del llibre de Port Aventura”.
La Universitat Rovira i Virgili 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 deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Per tant, la unitat gestora
informa que l’entitat compleix els requisits per a ser beneficiari d’una subvenció pública.
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 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic
del sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
Decret número 2015-002266, de 16 de juliol de 2015, de delegació de competències
a la Junta de Govern en matèria de concessió de subvencions directes previstes
nominativament en el pressupost.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte Reimpressió
del llibre de Port Aventura, d’acord amb el Conveni Marc URV 2016-2019, exercici 2019, en
els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV - 2019/01: “Reimpressió del llibre de Port Aventura ”
Pressupost elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 5.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2019-5050-462-45101-01
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació
URV, en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de
transferència de coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la
URV, en virtut del qual la gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la
innovació, en tant que la transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és
assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir l’aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
Certificat de la Gerència, detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació
de Tarragona. Aquest balanç haurà 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, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona.
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.
D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, en el cas que
alguna de les despeses imputades superi l’import establert en la Llei de contractes
del sector públic vigent, en cas de subministrament de béns d’equips o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia,
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degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de diferents
proveïdors i justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en la més
avantatjosa econòmicament.
Certificat de la Gerència, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge
d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a aquest projecte.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada projecte.
Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual 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 altres elements de divulgació on consti el suport de la
Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 d’octubre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 31 de gener de 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per
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 les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per la Gerència de la URV, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, 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 de febrer de 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 aquesta base.
Setè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili 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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES ALS ALUMNES QUE ASSISTEIXEN A
CENTRES PRIVATS D'ENSENYAMENT ESPECIAL DE LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA DURANT L'ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. La Diputació de Tarragona ha publicat al BOPT de 14 de març de 2019, la
convocatòria per a la concessió de subvencions a centres privats d’ensenyament
especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament
d'Ensenyament. Aquestes subvencions són destinades a finançar l'assistència dels
alumnes del centre a activitats extraescolars i complementàries durant l'any 2019. L’
aplicació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és la 2010/323/48001-01,
per un import total de 130.000,00 euros.
2. La Diputació de Tarragona subvenciona dels pressupostos presentats fins a un
import màxim de 30.000,00 euros per centre, segons s'estableix a la convocatòria.
3. A la convocatòria s'han presentat un total 8 centres d'educació especial, tots ells dins
del termini establert, i la Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els
requisits necessaris per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la
qual es disposa.
4. Amb el crèdit disponible, que és de 130.000,00 euros, els hi correspon un 61,25 %
del pressupost presentat.
5. Els representants dels centres han declarat de forma expressa que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
7. Les sol·licituds presentades s'han avaluat d’acord amb els criteris de valoració i
ponderació establerts a la convocatòria.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’
1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir una subvenció als centres d'educació especial següents per l’import que
en cada cas s'indica, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010/323/48001-01, en aplicació
del que s'estableix a la convocatòria:
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Beneficiari: Associació de Famílies de persones amb discap. Intel·lec. i Desenv. Montsià
(APASA). L'Àngel
Municipi: Amposta
Concepte: Activitats extraescolars, 2019
Pressupost Elegible: 38.967,00 euros
Pressupost mínim a executar: 38.967,00 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 23.964,71 euros
Beneficiari: Centre Educació Especial Jeroni Moragas
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries, 2019
Pressupost Elegible: 5.997,53 euros
Pressupost mínim a executar: 5.211,75 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 3.205,23 euros
Beneficiari: Verge del Mar, Sccl
Municipi: Reus
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries, 2019
Pressupost Elegible: 36.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 34.146,34 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 21.000,00 euros
Beneficiari: Fundació Estela
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars, 2019
Pressupost Elegible: 32.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 32.000,00 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 19.680,00 euros
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona – C.Tilmar
Municipi: Montblanc
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries, 2019
Pressupost Elegible: 16.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.150,00 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 9.932,25 euros
Beneficiari: Escola Solc
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars, 2019
Pressupost Elegible: 31.602,78 euros
Pressupost mínim a executar: 31.602,78 euros
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% concedit: 61,50%
Import concedit: 19.435,71 euros
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Beneficiari: Associació Provincial Paràlisis Cerebral- La Muntanyeta
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats extraescolars i complementàries, 2019
Pressupost Elegible: 18.085,74 euros
Pressupost mínim a executar: 18.085,74 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 11.122,73 euros
Beneficiari: Fundació Mercè Pla- Verge de la Cinta
Municipi: Tortosa
Concepte: Activitats extraescolars, 2019
Pressupost Elegible: 35.201,67 euros
Pressupost mínim a executar: 35.201,67 euros
% concedit: 61,50%
Import concedit: 21.649,03 euros

Total: 129.989,66 euros

Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria de la concessió de
subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva
concessió.
Tercer. Notificar l’acord als centres d'educació especial i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS O
PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL. CONVOCATÒRIA 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Diferents ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens locals de les
comarques de la demarcació de Tarragona, han presentat un total de 141 sol·licituds de
subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i
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patrimonials i de valor cultural, acollint-se a la convocatòria del procediment de concessió
de subvencions publicada al BOPT de data 14 de març de 2019, les quals han estat
avaluades segons els següents criteris de valoració i ponderació:
Municipis fins a 500 habitants fins a un màxim de 95 punts
Municipis de 501 a 2.000 habitants fins a un màxim de 90 punts
Municipis de 2.001 a 5.000 habitants fins a un màxim de 80 punts
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants fins a un màxim de 70 punts
2. Els representants dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, han declarat
de forma expressa que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent.
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3. S’ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
4. La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
5. Dels pressupostos presentats, la Diputació de Tarragona subvenciona fins a l'import
màxim de 5.000 euros establert a la convocatòria.
6. A l’establir un import màxim de subvenció s’ha calcultat el pressupost mínim a executar
per cada subvenció.
7. En el cas que un ajuntament hagi sol·licitat un import concret, inferior al resultant
d'aplicar els criteris de valoració i ponderació, s'informa que s'ha calculat el pressupost
mínim a executar tenint en compte aquesta casuística.
8. La quantia màxima a distribuir és de 700.000 euros i, aplicats els criteris esmentats
anteriorment, la directora de l'Àrea del SAC i la Comissió d'Avaluació de les Subvencions
del Servei de Cultura, han emès els corresponents informes d'avaluació.
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 pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’
1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada
cas, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-2010-330-76210-01 del pressupost vigent.
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Adquisició béns mobles
Pressupost Elegible: 5.420,35 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pressupost mínim a executar: 5.420,35 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.878,32 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: Béns mobles i treballs d'inversió en equipaments municipals.
Pressupost Elegible: 9.472,05 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Millores pavelló poliesportiu
Pressupost Elegible: 4.988,06 euros
Pressupost mínim a executar: 4.988,06 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 3.491,64 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Treballs pintura Sala del Convent de Santa Anna
Pressupost Elegible: 6.296,54 euros
Pressupost mínim a executar: 6.296,54 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 4.407,58 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: Obres de millora Centre Cultural
Pressupost Elegible: 3.559,80 euros
Pressupost mínim a executar: 3.559,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.381,81 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: Millores instal·lació piscina municipal
Pressupost Elegible: 5.794,69 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Millores diversos equipaments culturals
Pressupost Elegible: 24.663,85 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Millores llar d'infants Hort de Pau
Pressupost Elegible: 9.938,60 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Reforma i millora de l'àrea de Santa Madrona
Pressupost Elegible: 13.889,61 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Reformes llar d'infants municipals
Pressupost Elegible: 12.213,02 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Millores i adquisició material per a equipaments
Pressupost Elegible: 26.055,28 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Restauració quadre -Paisatge de BarberàPressupost Elegible: 6.473,50 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte: Adquisició de béns mobles per equipaments municipals
Pressupost Elegible: 3.354,51 euros
Pressupost mínim a executar: 3.354,51 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 3.019,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
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Concepte: Arranjament accés a les dependències de la Mina Maria Eugènia
Pressupost Elegible: 7.090,60 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Millora Centre Cívic La Muga i Llar de Jubilats
Pressupost Elegible: 8.701,61 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Adquisició equip audiovisual per edifici SAT
Pressupost Elegible: 8.489,30 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Adquisició de béns mobles per a equipaments municipals
Pressupost Elegible: 1.386,30 euros
Pressupost mínim a executar: 1.333,33 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.200,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Millora Centre de Dia de Blancafort
Pressupost Elegible: 9.382,06 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Adquisició béns mobles per a equipament cultural
Pressupost Elegible: 7.754,41 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Reforma casetes - Seu de les entitats
Pressupost Elegible: 8.685,38 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
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% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Rehabilitació del terra del pavelló municipal
Pressupost Elegible: 12.694,70 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: Adquisició béns mobles per a equipaments municipals
Pressupost Elegible: 7.268,30 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: Arranjament edifici de la Societat
Pressupost Elegible: 6.614,98 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Millores equipaments municipals
Pressupost Elegible: 8.967,31 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Em de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Adquisició béns mobles per equipaments municipals
Pressupost Elegible: 7.331,51 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Renovació "Sala petita" de Capafonts
Pressupost Elegible: 6.712,78 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte: Obres i adquisició béns mobles local "La Pedrera"
Pressupost Elegible: 6.027,45 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Caseres
Municipi: Caseres
Concepte: Adequació piscina municipal
Pressupost Elegible: 9.730,88 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Millores ermita de Santa Anna i poblat ibèric
Pressupost Elegible: 7.707,70 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Adquisició béns mobles per a equipaments culturals
Pressupost Elegible: 7.260,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Municipi: Conesa
Concepte: Adquisició i instal·lació jocs parc infantil / 3a fase
Pressupost Elegible: 18.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Millores planta biblioteca i arranjament escala
Pressupost Elegible: 11.621,20 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Mobiliari per l'Arxiu Morató Aragonès
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Pressupost Elegible: 4.767,40 euros
Pressupost mínim a executar: 4.767,40 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.290,66 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Substitució lluernari del Centre Cultural
Pressupost Elegible: 39.955,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Adequació i arranjament Sala polivalent
Pressupost Elegible: 6.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Adquisició mobiliari pel Casal
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.750,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Rehabilitació 1a. planta Mina Linda Mariquita
Pressupost Elegible: 42.357,72 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Arranjament Sala cultural de la Joncosa del Montmell
Pressupost Elegible: 6.469,22 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Municipi: El Morell
Concepte: Millora instal·lació elèctrica del Teatre
Pressupost Elegible: 3.336,59 euros
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Pressupost mínim a executar: 3.336,59 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 2.669,27 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Arranjaments en equipaments municipals
Pressupost Elegible: 6.979,66 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Adquisició béns mobles per a equipaments culturals
Pressupost Elegible: 3.620,64 euros
Pressupost mínim a executar: 3.620,64 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 3.258,58 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Adquisició monitor multimèdia per "La Fàbrica"
Pressupost Elegible: 4.908,97 euros
Pressupost mínim a executar: 4.908,97 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 3.927,18 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Tancament piscina municipal
Pressupost Elegible: 5.812,84 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Consolidació torres del Castell
Pressupost Elegible: 100.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Millora instal·lació elèctrica del Casal
Pressupost Elegible: 6.950,15 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Emd dels Muntells
Municipi: Els Muntells
Concepte: Canvi porta equip cultural i mobiliari biblioteca
Pressupost Elegible: 4.913,36 euros
Pressupost mínim a executar: 4.913,36 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.422,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Arranjament porta accés al cementiri municipal
Pressupost Elegible: 7.556,45 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Millores en diversos equipaments
Pressupost Elegible: 5.238,98 euros
Pressupost mínim a executar: 5.238,98 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 4.191,18 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: Reforma casa de colònies "L'Abadia"
Pressupost Elegible: 9.710,43 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Climatització Sala polivalent del Casal Sant Jordi
Pressupost Elegible: 24.481,61 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Forès
Municipi: Forès
Concepte: Millores i adquisició béns mobles per equipaments
Pressupost Elegible: 5.651,31 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
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Concepte: Adquisició mobiliari Casal cultural
Pressupost Elegible: 1.518,80 euros
Pressupost mínim a executar: 1.518,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.442,86 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Mobiliari i sonorització ca la Vila Vella i Biblioteca
Pressupost Elegible: 9.056,64 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: Adquisició béns mobles per la Sala polivalent
Pressupost Elegible: 12.922,80 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Adquisició escenari i jocs infantils
Pressupost Elegible: 6.557,99 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Rehabilitació espais culturals
Pressupost Elegible: 7.154,73 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Millores espais i equipaments municipals
Pressupost Elegible: 7.654,19 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Millora edifici cultural "La Masia"
Pressupost Elegible: 10.083,50 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
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% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Adquisició béns mobles per l'Alberg
Pressupost Elegible: 20.854,79 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Adquisició mobiliari per la biblioteca municipal
Pressupost Elegible: 5.460,87 euros
Pressupost mínim a executar: 5.460,87 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 4.368,70 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Municipi: L'Aleixar
Concepte: Adquisició i instal·lació béns mobles pel Casal Josep Guardiola
Pressupost Elegible: 4.817,22 euros
Pressupost mínim a executar: 4.817,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.335,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Adquisició de mobiliari per la Biblioteca municipal
Pressupost Elegible: 7.305,01 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte: adquisició béns mobles pel Casal Social
Pressupost Elegible: 4.767,40 euros
Pressupost mínim a executar: 4.767,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.529,03 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Actualització i il·luminació Teatre del Casal
Pressupost Elegible: 13.734,65 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Condicionament Mas Hort abeuradors, 2a fase
Pressupost Elegible: 1.076.433,20 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Diversos arranjaments en equipaments municipals
Pressupost Elegible: 6.913,94 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Municipi: La Febró
Concepte: Arranjament coberta Sala municipal, 2a fase
Pressupost Elegible: 52.859,27 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Figuera
Municipi: La Figuera
Concepte: Arranjament sostre antic cinema
Pressupost Elegible: 7.783,31 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Millores Centre d'Interpretació de la terrissa
Pressupost Elegible: 2.050,95 euros
Pressupost mínim a executar: 2.050,95 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.845,85 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Municipi: La Masó
Concepte: Millores Sala polivalent
Pressupost Elegible: 4.685,75 euros
Pressupost mínim a executar: 4.685,75 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.451,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Reparació de cobertes i adequació acústica Local Social Escala Dei
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Pressupost Elegible: 41.449,57 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Adquisició material divers per equipaments municipals
Pressupost Elegible: 5.116,22 euros
Pressupost mínim a executar: 5.116,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.604,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi: La Palma d'Ebre
Concepte: Adquisició béns mobles per a diversos espais
Pressupost Elegible: 5.057,39 euros
Pressupost mínim a executar: 5.057,39 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.804,52 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Sistema microfonia inalàmbric Casal Cultural
Pressupost Elegible: 14.604,45 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Municipi: La Pobla de Massaluca
Concepte: Tancament llotges Sala d'actes i adequació d’equipament
Pressupost Elegible: 4.562,84 euros
Pressupost mínim a executar: 4.562,84 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.334,70 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Substitució porta poliesportiu
Pressupost Elegible: 2.982,65 euros
Pressupost mínim a executar: 2.982,65 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 2.386,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Substitució portes Casal Ribetà
Pressupost Elegible: 5.820,49 euros
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Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: Arranjament serveis Escoles Velles
Pressupost Elegible: 7.502,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Adquisició de mobiliari per a l’edifici cultural polivalent
Pressupost Elegible: 11.376,12 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Buc d'assaig i adquisició d'instruments
Pressupost Elegible: 13.277,43 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Construcció vestidors a l'hipòdrom Pla de Roquilló
Pressupost Elegible: 8.833,08 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Municipi: La Torre de Fontaubella
Concepte: Millora Sala polivalent
Pressupost Elegible: 6.776,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Municipi: La Torre de l'Espanyol
Concepte: Pintura façanes de l'edifici "La Societat"
Pressupost Elegible: 4.516,93 euros
Pressupost mínim a executar: 4.516,93 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.065,24 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: Adquisició mobiliari local de l'Envelat
Pressupost Elegible: 4.725,05 euros
Pressupost mínim a executar: 4.724,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.488,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Millores Camp de futbol municipal
Pressupost Elegible: 7.616,78 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: Substitució tancaments Local social
Pressupost Elegible: 7.467,41 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Adquisició ordinadors
Pressupost Elegible: 7.778,97 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Municipi: Marçà
Concepte: Climatització Llar de jubilats municipal
Pressupost Elegible: 3.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.400,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 3.060,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Millores indret pintures rupestres
Pressupost Elegible: 5.673,69 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
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Concepte: Adquisició de mobiliari i altre material per Llar d'infants
Pressupost Elegible: 1.627,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.627,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.464,30 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Il·luminació d’equipament municipal
Pressupost Elegible: 8.510,17 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Millores Casa de Cultura i Hort del Baldrich
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Adquisició escenari modular
Pressupost Elegible: 6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Adquisició cortines ignífugues
Pressupost Elegible: 1.136,20 euros
Pressupost mínim a executar: 1.136,20 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 795,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Adquisició de carpes i mòduls per l’escenari
Pressupost Elegible: 7.033,49 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Climatització Centre Cultural
Pressupost Elegible: 45.122,91 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte: Millores i adquisició material per a equipaments
Pressupost Elegible: 6.638,03 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Climatització equipaments municipals
Pressupost Elegible: 11.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Millores en equipaments municipals
Pressupost Elegible: 7.436,62 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Climatització Sala Centre Històric
Pressupost Elegible: 6.380,44 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pontils
Municipi: Pontils
Concepte: Adquisició d’element infantil i panells informatius
Pressupost Elegible: 6.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Reforma coberta Casal municipal
Pressupost Elegible: 5.928,14 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi: Pradell de la Teixeta
Concepte: Millora Sala cultural i adquisició de columbari
Pressupost Elegible: 7.744,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
Concepte: Obres Sala d'actes del Centre Cívic. 4a. Fase
Pressupost Elegible: 20.717,37 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Adquisició béns mobles per a diversos equipaments
Pressupost Elegible: 3.176,37 euros
Pressupost mínim a executar: 3.176,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.017,55 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: Adquisició béns mobles per la biblioteca i sala exposicions
Pressupost Elegible: 3.129,91 euros
Pressupost mínim a executar: 3.129,91 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.816,92 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Millores equipament municipal
Pressupost Elegible: 4.800,40 euros
Pressupost mínim a executar: 4.800,40 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.320,36 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Millora vestuaris de la piscina
Pressupost Elegible: 2.236,08 euros
Pressupost mínim a executar: 2.236,08 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.012,47 euros
Beneficiari: Ajuntament de Renau
Municipi: Renau
Concepte: Adequació sala per exposicions
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Pressupost Elegible: 4.280,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.210,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Adquisició de mobiliari per equipaments municipals
Pressupost Elegible: 6.171,87 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Instal·lació elèctrica poliesportiu municipal
Pressupost Elegible: 13.148,39 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
Municipi: Riudoms
Concepte: Adquisició equipament d’àudio i informàtic pel Casal
Pressupost Elegible: 9.174,91 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Reforma dels gegants i adquisició d’un projector
Pressupost Elegible: 5.402,55 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Il·luminació teatre Casino
Pressupost Elegible: 5.317,95 euros
Pressupost mínim a executar: 5.317,95 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 3.722,57 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Municipi: Rodonyà
Concepte: Diversos arranjaments al local social
Pressupost Elegible: 7.188,37 euros
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Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Diverses millores en equipaments municipals
Pressupost Elegible: 7.504,78 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Millores al Centre d'Interpretació de Barraques
Pressupost Elegible: 6.979,20 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Adquisició jocs infantils per espais municipals
Pressupost Elegible: 17.911,29 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Adquisició mobiliari pel nou Smartlab
Pressupost Elegible: 3.496,69 euros
Pressupost mínim a executar: 3.496,69 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 2.797,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Millores Sala dels Arcs del "Castell dels Comtes"
Pressupost Elegible: 31.823,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.250,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Impermeabilització coberta escenari de la Sala Recreativa
Pressupost Elegible: 12.143,56 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: Adquisició mobiliari per equipaments municipals
Pressupost Elegible: 5.280,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Emd de la Serra d'Almos
Municipi: Serra d'Almos
Concepte: Millores biblioteca i Sala d'actes
Pressupost Elegible: 6.043,95 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Recuperació portalada entrada al casc antic
Pressupost Elegible: 13.007,50 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Arranjament i millora de la Sala polivalent
Pressupost Elegible: 6.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Adquisició de material audiovisual i arranjament d’equipaments
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.142,86 euros
% concedit: 70,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Reforma sostre poliesportiu i local social
Pressupost Elegible: 6.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
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Concepte: Adquisició béns mobles per a equipaments municipals
Pressupost Elegible: 4.990,58 euros
Pressupost mínim a executar: 4.990,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.741,05 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: Adquisició béns mobles per al Local Social
Pressupost Elegible: 5.283,94 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Adquisició béns mobles Llar d'Infants
Pressupost Elegible: 5.749,29 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Arranjament equipament Mas d'En Plana
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.750,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Pavimentació pista complex esportiu
Pressupost Elegible: 10.324,93 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Millores al Centre Cívic
Pressupost Elegible: 4.980,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.980,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 3.984,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Adquisició ordinadors per equipaments culturals
Pressupost Elegible: 5.117,77 euros
Pressupost mínim a executar: 5.117,77 euros
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% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.606,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Enderroc porxo centre cultural
Pressupost Elegible: 7.174,83 euros
Pressupost mínim a executar: 5.263,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Tancaments casa de Cultura
Pressupost Elegible: 9.298,85 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: Mobiliari per equipament municipal
Pressupost Elegible: 3.371,06 euros
Pressupost mínim a executar: 3.371,06 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.202,51 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Adquisició pantalla elèctrica de projecció
Pressupost Elegible: 5.694,26 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Treballs de pintura Seu entitats
Pressupost Elegible: 4.585,90 euros
Pressupost mínim a executar: 4.210,53 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Adquisició aparells gimnàs municipal
Pressupost Elegible: 5.760,32 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: Climatització biblioteca municipal
Pressupost Elegible: 11.885,83 euros
Pressupost mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Total: ..... 646.834,28 euros
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Per tractar-se d'una convocatòria amb un import màxim per subvenció, s'ha de tenir en
compte el concepte "pressupost mínim a executar" per cada subvenció, que és l'import
mínim que haurà d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxim. En
aquests casos el percentatge de concessió es determinarà en relació al pressupost mínim a
executar.
Si l'ajuntament justifica per sota "pressupost mínim a executar" o, en el seu cas, el
"pressupost elegible" es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no
es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas l'ajuntament haurà de justificar
sempre la totalitat de la despesa executada.
Segon. Fer avinent als beneficiaris que d'acord amb la convocatòria, la subvenció s'entén
acceptada si no es manifesta el contrari en el termini d'un mes comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. 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.
5. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA QUANTIA MÀXIMA DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE L'E-CATÀLEG. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 8 de març de 2019 es van
aprovar diverses convocatòries dels procediments de concessió de subvencions per l’any
2019, publicades al BOPT del 14 de març de 2019. En cadascuna de les convocatòries,
gestionades per la unitat de Cultura del servei d’Assistència al Ciutadà, tal i com es disposa
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a l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, es contenia la
determinació de l’import del crèdit pressupostari disponible per atendre les despeses
derivades de la concessió de les subvencions, amb la previsió de la possibilitat d’ampliar
aquest import en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.
2. La convocatòria de subvencions per actuacions de l'e-cataleg, que va ser modificada per
acord de la Junta de Govern de data 12 d’abril de 2019 i publicada la modificació al BOPT
del 24 d’abril de 2019, és gestionada per la unitat de Cultura i rep al llarg de l’any un gran
nombre de peticions i és voluntat de la Corporació atendre el màxim possible de sol·licituds.
L’import inicial que consta al pressupost de la Corporació és de 1.200.000 euros.
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3. Per acord del Ple de la Diputació de 30 d’abril de 2019 es va aprovar un suplement de
crèdit a la partida 2010/334/46201-01 per subvencions de l’e-catàleg per import de 280.000
euros, per tal de poder ampliar la convocatòria corresponent, de manera que el seu import
total passarà a ser de 1.480.000 euros.
4. Per tot això i vist l’article 58.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, es proposa l’
ampliació de crèdit d’aquesta convocatòria, amb l'import disponible que es relaciona més
amunt.
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 d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, 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.- Aprovar la següent quantia total màxima disponible per la convocatòria que s’
indica: subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la
contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens
locals durant l'any 2019.

Convocatòria
2010/334/46201
Programa
actuacions de l'e-catàleg

Import inicial

d’ajuts

Ampliació

Total

per
1.200.000 €

280.000 € 1.480.000 €

Segon.- La modificació d’aquesta convocatòria no comporta, en cap cas, l’inici d’un nou
període per a formular les sol·licituds de subvenció.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció general d’aquesta Diputació.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació de modificació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicacions de Subvencions i al BOPT 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.
6. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE BENEFICIARI EN FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DEL VENDRELL D'UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL PATRONAT
MUNICIPAL AUDITORI PAU CASALS DEL VENDRELL PER A LES ESCOLES DE
MÚSICA MUNICIPALS. ANY 2018.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15/06/2018, va resoldre la
concessió de subvencions en relació a la convocatòria de bases destinades a les escoles
de música de titularitat municipal, amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 2010-33446210 del pressupost.
2. El Patronat Municipal Auditori Pau Casals va ser beneficiari d'una subvenció per a
l'escola de música, per un import de 9.515,23 euros.
3. En data 21/05/2019 l'Ajuntament del Vendrell tramet a la Diputació, juntament amb la
justificació de la subvenció, una certificació on comunica que el Ple de la Corporació en
data 31/07/2018, amb efectes d'1 d'octubre de 2018, acorda la dissolució del Patronat
Municipal Auditori Pau Casals i que se subroga l'Ajuntament del Vendrell en tots els drets i
obligacions pendents. Per aquest motiu correspon acordar un canvi de beneficiari per a la
tramitació de l'expedient de justificació de la subvenció concedida.
4. L’Ajuntament del Vendrell ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. La Unitat Gestora informa que el beneficiari compleix els requisits necessaris per accedir
a la subvenció, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
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 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, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar el canvi de beneficiari per subrogació a l'Ajuntament del Vendrell de la
subvenció concedida inicialment al Patronat Municipal de música Pau Casals.
Nou beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Data concessió: 15/06/2018
Concepte: Escola Municipal de Música
% concedit: 9.515,23 euros
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Aplicació pressupostària: 2010-334-46210
Segon. 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.
Tercer. Notificar-ho al beneficiari.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció 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.
7. PROPOSTA D'INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O
PERSONES A L'ECATÀLEG. JUNY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-.
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a
l'ecatàleg vigents.
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.
* Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent
de programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
Noves inscripcions:
Colla de Diables de Riudoms
Espectacles de Carrer
Diables
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COOL FICTION
Música
Música/pop/rock
Diables MussolsSokarrats
Espectacles de Carrer
Diables
La Moto del Monaguillo
Música
Música/pop/rock
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Les Xiclettes (M C)
Música
Corals
ME
Música
Música/pop/rock
Tàrraco Jazz Connection
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Actualitzacions:
CAMERATA XXI. Fundació Privada
Espectacles:
* Nom: Valsos i polques · Preu: 1815 euros
* Nom: Els 3 mosqueters o qui va matar Mozart? · Preu: 1573 euros
* Nom: Veniu, a Venècia s'hi fan concerts! · Preu: 1815 euros
* Nom: Danses i festes al castell del Duc · Preu: 1573 euros
* Nom: Serenata Nocturna · Preu: 1573 euros
* Nom: Quartet de Schubert amb folre i manilles · Preu: 1573 euros
* Nom: 400 anys en 1 hora · Preu: 1815 euros
* Nom: Concert de Nadal · Preu: 1815 euros
JR
Espectacles:
* Nom: Dies Millors, Nou disc 2019 · Preu: 5445 euros

JUGA I APRÈN
Espectacles:
* Nom: Colònies d'estiu · Preu: 9680 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 4400 euros
* Nom: Casal Nadal / Setmana Santa · Preu: 2400 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 2200 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 8800 euros
* Nom: Contacontes · Preu: 100 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 1000 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 500 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/07/2019 a les 10:33:44

KPP
Espectacles:
* Nom: Ventures i desventures d'una actriu de musicals · Preu: 1400 euros
* Nom: Concert K P · Preu: 1400 euros
* Nom: Trio Rec4 · Preu: 1400 euros
Orfeó Reusenc
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Orquestra SImfònica CAMERATA XXI
Espectacles:
* Nom: EL CARNAVAL MÉS ANIMAL · Preu: 4235 euros
* Nom: EL SECRET DE LA SENYORA MELODY · Preu: 3025 euros
* Nom: CONCERT DE NADAL · Preu: 4235 euros
* Nom: UN VIOLONCEL AMB CAMA DE FERRO · Preu: 3025 euros
* Nom: COM SONA EL TEU NOM? · Preu: 3025 euros
Pujats de To
STRUC
Espectacles:
* Nom: Cirkus · Preu: 1089 euros
* Nom: Les Bicicletes Boges d'Struc · Preu: 726 euros
* Nom: Buscant l'home més fort del món · Preu: 726 euros
* Nom: Splash!!! · Preu: 726 euros
* Nom: Struc Màgic Teatre · Preu: 1600 euros
* Nom: La Fira d'Struc · Preu: 2000 euros
* Nom: Correfocs · Preu: 2000 euros
* Nom: Això no és màgia, o sí!!! · Preu: 907,5 euros
* Nom: A ballar toquen · Preu: 907,5 euros
* Nom: Guri Guri · Preu: 907,5 euros
* Nom: La Màgia d'Struc · Preu: 1089 euros
* Nom: Les Puces d'Struc · Preu: 2000 euros
The BlackSlats
Espectacles:
* Nom: The BlackSlats · Preu: 600 euros
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSELL
COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER A LES DESPESES DE DESPLAÇAMENT
DELS ALUMNES DE LA COMARCA A LA MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL.
ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
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1. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en data 27 de maig de 2019 ha tramès una
petició de subvenció a aquesta Diputació, per les despeses de desplaçament d'alumnes de
diversos municipis de la comarca per assistir a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que té
lloc al Teatre la Llanterna de Móra d'Ebre els dies 13,14,15 i 16 de maig de 2019. Presenta
un pressupost de 4.474,00 euros.
2. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant
la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que
no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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3. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i altres
administracions del territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el
manteniment i la continuïtat dels serveis que les diferents administracions organitzen en el
seu territori per a la ciutadania amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de
la cultura a les comarques tarragonines.
4. 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.
5. La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, ha consignat la quantitat
de 5.000 euros, a l’aplicació pressupostaria 2010–334–46510 per aquest beneficiari i
concepte.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre una subvenció per a les
despeses de desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la comarca per assistir a la
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que té lloc al Teatre la Llanterna de Móra en els termes
següents:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Concepte: Despeses de desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la comarca per
assistir a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
Pressupost Elegible: 4.474 euros
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% concedit: 100%
Import concedit: 4.474 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/334/46510
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis
de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
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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.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSOS BENEFICIARIS PER A
PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE L'ANY 2019. PRIMERA
RESOLUCIÓ.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- Diversos peticionaris han demanat el suport per a publicacions locals i comarcals
d'acord amb la convocatòria publicada en el BOP de data 14 de març de 2019.
2.- S’han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració continguts en la
convocatòria.
3.- La cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i la Comissió d’Avaluació de les
Subvencions del Servei de Cultura, han emès els corresponents informes d’avaluació, els
quals consten a l’expedient.
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4.- El crèdit assignat en cada resolució és de 13.333,33 euros i hi ha un total de 6
resolucions. El crèdit no esgotat en un procediment s'acumularà en el següent. Aquesta
resolució, que és la primera, puja un total de 5.384,69 euros, per la qual cosa, el sobrant
que és de 7.948,64 euros se sumarà a la següent proposta.
5.- Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant la presentació
de la declaració responsable corresponent, també s’ha comprovat que no són deutors per
cap concepte de la Diputació de Tarragona.
6.- La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
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1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
Subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa 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’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 als beneficiaris que es relacionen una subvenció per l'import que es fa
constar en cada cas.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Prades Sancho, Nuria
Alcanar
Suport a la publ.:La festa de St. Antoni a Alcanar
2.789,07 euros
10,00%
278,91 euros
Lliurament de 6 exemplars de la publicació

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

Ajuntament de Batea
Batea
Suport a la publ.: La batalla oblidada
2.790,77 euros
20,00%
558,15 euros
Lliurament de 13 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Capçanes
Capçanes
Suport a la publ.: Abdó Barceló i el seu temps
1.437,28 euros
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% concedit:
Import concedit:
Justificació:

20,00%
287,46 euros
Lliurament de 7 exemplars de la publicació

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

Vall Borda, Josep
Castellvell del Camp
Suport a la publ.: Colors de l'India
3.120,00 euros
10,00%
312,00 euros
Lliurament de 5 exemplars de la publicació

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

Terracel, Scp
Maçanet de la Selva
Suport a la publ.: El pintor que cremava...
4.639,42 euros
10,00%
463,94 euros
Lliurament de 13 exemplars de la publicació

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

Centre d'Història Natural Conca de Barberà
Montblanc
Suport a la publ.: Reboll
825,64 euros
15,00%
123,85 euros
Lliurament de 12 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Ramirez Dolcet
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Associacio Cultural Recull d'Estudis Històrics Carles
Reus
Suport a la publ.: Pere Ganxet. La família
6.353,42 euros
15,00%
953,01 euros
Lliurament de 20 exemplars de la publicació

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

Patronat de la Passió d'Ulldecona
Ulldecona
Suport a la publ.: La passió d'Ulldecona
9.145,76 euros
15,00%
1.371,86 euros
Lliurament de 20 exemplars de la publicació
Patronat de la Passió d'Ulldecona
Ulldecona
Suport a la publ.: Els pastorets d'Ulldecona
1.361,25 euros
15,00%
204,19 euros
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Justificació:

Lliurament de 10 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:
Total: 5.384,69 euros

Institut d'Estudis Vallencs
Valls
Suport a la publ.: Anselm Nogués Garcia
5.542,16 euros
15,00%
831,32 euros
Lliurament de 27 exemplars de la publicació
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Segon.- Els imports indicats més amunt seran abonats amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019-2010-334-48906-01, una vegada justificada la subvenció, mitjançant el
lliurament dels exemplars de cada llibre que es fa constar, amb la corresponent nota de
lliurament, a la Unitat de Publicacions de la Diputació, situat al carrer Santa Anna, núm. 8
de Tarragona (edifici del Museu d'Art Modern d’aquesta Diputació).
Tercer.- L’import de 7948,64 €, no esgotat en aquesta resolució, s’acumularà a la següent.
Quart.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria, aquesta s’entén
acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Setè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ I DESESTIMACIÓ DE SUBVENCIONS PER A
PROGRAMES D’ACTIVITATS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS FINS A 5000
HABITANTS. CONVOCATÒRIA 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- Vistes les sol·licituds presentades per diferents ajuntaments, entitats municipals
descentralitzades i altres ens de la demarcació de Tarragona, en les que es demana
subvenció per a programes i activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants,
acollint-se a la convocatòria publicada al BOPT en data 14 de març de 2019, es van
avaluar aquestes peticions d’acord amb els criteris de valoració i ponderació establerts, que
són els següents:
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Criteris de població:
- Fins a 500 habitants fins a un màxim ................................. 20 punts
- De 501 a 2.000 habitants fins a un màxim........................... 18 punts
- De 2.001 a 5.000 habitants fins a un màxim ........................ 16 punts
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Criteris de caràcter cultural:
- Es pot assignar un 1 punt complementari als percentatges de criteris de població per a
cadascun dels aspectes següents segons valoració tècnica.
- Programa que consolidi un pla estable de cultura.
- Activitats de foment a la creativitat o de foment de l’ocupació cultural.
- Activitats que fomentin la participació ciutadana en els àmbits culturals.
- Activitats de recuperació i difusió del patrimoni cultural.
- Activitats que fomentin la projecció exterior del territori.
2.- Amb el crèdit disponible que és de 250.000 euros, s'ha aplicat un prorrateig i el
percentatge màxim establert s'ha reduït en un 17,28 %, tenint en compte, a més, que
essent una convocatòria amb import màxim de 6.000,00 euros i a l'haver-se d'aplicar
prorrateig a les concessions, l'import màxim és de 4.962,98 euros. Respecte aquest import
s'ha calculat el pressupost mínim a executar. S'han respectat els imports mínims de 300
euros establerts a les bases.
3.- La cap de l'Àrea del SAC i la Comissió d’Avaluació de les Subvencions del Servei de
Cultura, han emès els corresponents informes d’avaluació, els quals consten a l’expedient.
4.- Els representats dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5.- S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’
1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada
cas, amb càrrec de la partida 2010/334/46203 del pressupost vigent.
Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 10.400,00 euros
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Pressupost mínim a executar: 8.602,88 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 1.376,40 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 18.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.303,20 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.754,46 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 15.090,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.482,45 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 2.496,38 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: III Cicle de l'Orgue d'Alió
Pressupost Elegible: 4.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.639,68 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 727,90 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 10.071,52 euros
Pressupost mínim a executar: 8.331,16 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.499,54 euros
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 2.666,13 euros
Pressupost mínim a executar: 2.205,42 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 441,07 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Àrnes
Municipi: Àrnes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 4.350,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.598,32 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 719,63 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 116.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 27.573,33 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Activitats culturals, 2019, menys despeses de suport a entitats
Pressupost Elegible: 39.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.272,00 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.654,33 euros
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 13.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.753,60 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.935,56 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 8.704,51 euros
Pressupost mínim a executar: 7.200,37 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 1.152,01 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: IV Concurs de Jota Cantada, 2019
Pressupost Elegible: 4.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.474,24 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 625,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 30.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 25.229,60 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.541,13 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 10.457,63 euros
Pressupost mínim a executar: 8.650,55 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.730,03 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 16.250,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.442,00 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.419,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Certamen Pubilla i Hereu de la Terra Alta
Pressupost Elegible: 7.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.831,76 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.049,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.963,20 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 893,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: Activitats culturals anuals 2019, menys la revista El Full
Pressupost Elegible: 6.070,50 euros
Pressupost mínim a executar: 5.021,51 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 903,83 euros
Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 11.550,00 euros
Pressupost mínim a executar: 9.554,16 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/07/2019 a les 10:33:44

% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.719,67 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Concerts, 2019
Pressupost Elegible: 5.989,50 euros
Pressupost mínim a executar: 4.954,51 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 891,77 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
Concepte: Concert de Música a l’Aire lliure
Pressupost Elegible: 18.180,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.038,49 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 2.406,05 euros
Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.617,60 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.191,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Cicle "Endisa't a les muntanyes de Prades"
Pressupost Elegible: 2.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.778,48 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 355,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de Capçanes
Municipi: Capçanes
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 3.069,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.538,67 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 507,71 euros
Beneficiari: Ajuntament de Caseres
Municipi: Caseres
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 31.098,27 euros
Pressupost mínim a executar: 24.816,00 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 4.962,98 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/07/2019 a les 10:33:44

Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: XXI Concert de Nadal, 2019
Pressupost Elegible: 7.350,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.079,92 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 972,74 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Colldejou
Municipi: Colldejou
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 5.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.549,60 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 909,88 euros
Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Municipi: Conesa
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 2.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.233,44 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 446,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 56.084,66 euros
Pressupost mínim a executar: 27.573,33 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 43.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019, menys material pirotècnic, exclós al punt 2
apartat a)
Pressupost Elegible: 4.962,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.104,56 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 820,88 euros
Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Concepte: Documental mina Lussa
Pressupost Elegible: 8.830,86 euros
Pressupost mínim a executar: 7.304,88 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.460,91 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 3.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.977,92 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 536,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Municipi: El Morell
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 58.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 54.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 8.181,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.767,32 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.218,06 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 68.450,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 7.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.204,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.116,67 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 9.108,05 euros
Pressupost mínim a executar: 7.534,17 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.506,77 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 16.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.648,80 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 2.729,64 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 6.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.459,52 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.091,86 euros
Beneficiari: Emd dels Muntells
Municipi: Els Muntells
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 27.350,00 euros
Pressupost mínim a executar: 22.623,92 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.072,13 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 20.280,80 euros
Pressupost mínim a executar: 16.776,27 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 2.683,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 31.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 25.974,08 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.155,67 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: Creació audiovisual sobre la Torre de la Mixarda
Pressupost Elegible: 6.945,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.744,90 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.148,93 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 19.817,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.392,62 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 2.622,70 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 10.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.685,60 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.737,04 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 7.900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.534,88 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 1.045,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 3.417,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.826,54 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 508,76 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 20.543,72 euros
Pressupost mínim a executar: 16.993,76 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 3.058,74 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte: Activitats culturals, 2019

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pressupost Elegible: 4.010,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.317,07 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 663,39 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 10.838,46 euros
Pressupost mínim a executar: 8.965,57 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.613,73 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 18.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.889,60 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 2.382,23 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 14.825,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.263,24 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 2.452,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019, menys material pirotècnic, exclós al punt 2
apartat a)
Pressupost Elegible: 41.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Patronat Municipal de Turisme de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 83.980,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 3.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.647,04 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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% concedit: 20,00%
Import concedit: 529,38 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 15.445,75 euros
Pressupost mínim a executar: 12.776,72 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 2.044,19 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Municipi: La Bisbal del Penedès
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 9.015,50 euros
Pressupost mínim a executar: 7.457,62 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 1.193,17 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 14.323,40 euros
Pressupost mínim a executar: 11.848,31 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.132,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 14.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.746,24 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.114,23 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 2.370,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.960,46 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 392,08 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 6.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.004,56 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 900,78 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi: La Palma d'Ebre
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 3.749,05 euros
Pressupost mínim a executar: 3.101,21 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 620,22 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 107.931,10 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Massaluca
Municipi: La Pobla de Massaluca
Concepte: XV Jornades Culturals a la Pobla de Massaluca
Pressupost Elegible: 7.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.038,56 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.207,66 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 40.185,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Nits d'Estiu a la Riba, 2019
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.136,00 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 744,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 20.680,00 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 3.722,24 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: 5ena edició Cultura a la fresca

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pressupost Elegible: 3.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.895,20 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 521,11 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Municipi: La Torre de Fontaubella
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 2.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.233,44 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 446,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l'Espanyol
Municipi: La Torre de l'Espanyol
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 17.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.393,28 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.590,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 9.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.106,56 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 1.296,99 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 11.074,80 euros
Pressupost mínim a executar: 9.161,07 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.832,13 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 21.569,00 euros
Pressupost mínim a executar: 17.841,87 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 2.854,58 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 40.000,00 euros
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Pressupost mínim a executar: 27.573,05 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.962,98 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 17.450,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.434,64 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.598,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.790,40 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 926,42 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.790,40 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.158,03 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 25.446,00 euros
Pressupost mínim a executar: 21.048,93 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 3.367,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 8.025,50 euros
Pressupost mínim a executar: 6.638,69 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.327,68 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 21.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 17.867,52 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 3.216,01 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 22.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 18.198,40 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 3.275,57 euros
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Beneficiari: EMD de Picamoixons
Municipi: Picamoixons
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.617,60 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.323,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 11.123,35 euros
Pressupost mínim a executar: 9.201,23 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.656,15 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Festa del vi i la verema a l'antiga
Pressupost Elegible: 10.781,39 euros
Pressupost mínim a executar: 8.918,36 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.783,59 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 7.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.204,00 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.240,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi: Pradell de la Teixeta
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 4.650,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.846,48 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 769,26 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
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Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 16.173,35 euros
Pressupost mínim a executar: 13.378,59 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 2.408,04 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 5.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.549,60 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 909,88 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: Casal d’Estiu, 2019
Pressupost Elegible: 12.892,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.664,26 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.919,48 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.617,60 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.191,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Concert mde les espelmes, 2019
Pressupost Elegible: 6.019,75 euros
Pressupost mínim a executar: 4.979,53 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 896,17 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 4.187,99 euros
Pressupost mínim a executar: 3.464,30 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 623,55 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 13.650,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.291,28 euros
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% concedit: 20,00%
Import concedit: 2.258,16 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 23.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 19.439,20 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 3.110,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 23.628,33 euros
Pressupost mínim a executar: 19.545,35 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 3.127,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 42.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 99.175,00 euros
Pressupost mínim a executar: 31.020,00 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 33.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 27.545,76 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.958,02 euros
Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.481,60 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 496,30 euros
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Beneficiari: EMD de la Serra d'Almos
Municipi: Serra d'Almos
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 11.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 9.099,20 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.819,76 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 9.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.858,40 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.414,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 43.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 27.573,25 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.962,98 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Programació cultural anual, 2019
Pressupost Elegible: 18.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.551,36 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 3.110,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 8.149,50 euros
Pressupost mínim a executar: 6.741,26 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.213,37 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.963,20 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 992,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
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Pressupost Elegible: 8.112,51 euros
Pressupost mínim a executar: 6.710,66 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.207,87 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Municipi: Vilalba dels Arcs
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 5.730,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.739,85 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 853,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Cicle Gaudí i Festa de l'arrós
Pressupost Elegible: 7.397,95 euros
Pressupost mínim a executar: 6.119,58 euros
% concedit: 16,00%
Import concedit: 979,09 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 27.998,32 euros
Pressupost mínim a executar: 23.160,21 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 4.168,65 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 5.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.466,88 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 893,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 8.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.658,96 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 1.198,56 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: IV Concurs de pintura ràpida Potau Campdesuñer
Pressupost Elegible: 2.300,00 euros
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Pressupost mínim a executar: 1.902,56 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 342,45 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Activitats culturals anuals, 2019
Pressupost Elegible: 20.525,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.978,28 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 3.395,51 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Actuació grup "Tapeo Sound System"
Pressupost Elegible: 5.894,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.875,51 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 877,55 euros
Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: Activitats culturals, 2019
Pressupost Elegible: 23.470,00 euros
Pressupost mínim a executar: 19.414,38 euros
% concedit: 18,00%
Import concedit: 3.494,44 euros

Total: 249.999,99 euros

Segon.- Desestimar les següents sol·licituds, pel concepte que en cada cas s’especifica:
Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Activitats culturals, 2019
Motiu : Per no arribar a l’import mínim a concedir que és de 300,00 euros, d’acord amb el
punt 7, d’aquesta convocatòria
Beneficiari: Ajuntament de la Figuera
Municipi: La Figuera
Concepte: Aplec de Sardanes
Motiu : Per no arribar a l’import mínim a concedir que és de 300,00 euros, d’acord amb el
punt 7, d’aquesta convocatòria
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
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Concepte: Fira del vi, 2019
Motiu : Per no arribar a l’import mínim a concedir que és de 300,00 euros, d’acord amb el
punt 7, d’aquesta convocatòria
Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: Activitats culturals, 2019
Motiu : Per no arribar a l’import mínim a concedir que és de 300,00 euros, d’acord amb el
punt 7, d’aquesta convocatòria
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Si l'ajuntament justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o, en el seu cas, el
"pressupost elegible" és procedirà a la reducció del pagament de la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no
es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas l'ajuntament haurà de justificar
sempre la totalitat de la despesa executada.

Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria, la subvenció s’entén
acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Sisè.- 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.
11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCOLES DE
MÚSICA DE TITULARITAT MUNICIPAL - CURS 2018-2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Diversos ajuntaments han presentat un total de 30 sol·licituds demanant una subvenció
per a les Escoles de Música de titularitat municipal pel curs 2018-2019, d'acord amb la
convocatòria publicada en el BOPT de data 14 de març de 2019.
2. Els ajuntaments beneficiaris han acreditat documentalment que estan 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
són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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3. La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
4. D’acord al que s'indica a la convocatòria les sol·licituds es prioritzen en funció dels
criteris de valoració i la distribució següent:
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* El 80% de la subvenció es distribueix proporcionalment per cada municipi en funció dels
habitants. L’assignació d’imports a cada tram d’habitants, és el resultat de multiplicar el
nombre de sol·licituds de cada tram per la puntuació que s’estableix més avall, i es divideix
pel 80% del crèdit existent a la partida pressupostària.
* Fins a 500 habitants: 50 punts
* De 501 a 2.000 habitants: 45 punts
* De 2.001 a 5.000 habitants: 35 punts
* De 5.001 a 10.000 habitants: 25 punts
* De 10.001 a 50.000 habitants: 10 punts
* Més de 50.000 habitants: 5 punts
5. Per aplicar els criteris de població es té en compte el nombre d’habitants que consta en l’
últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística.
6. El crèdit pressupostari disponible és de 600.000 euros. El 80 per cent d'aquest import és
de 480.000 euros, quantitat que es distribueix segons població.
7. Queda exclòs de la valoració l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja ja que l’import que
sol·licita de 14.975,00 euros, és inferior al que en resulta aplicant els criteris previstos a la
convocatòria.
8. L'import total sol·licitat per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja es desglossa de la
següent forma:
Municipi

Puntuació

80 % Import per 20% import
població
dèficit.

Sant Jaume d’Enveja

35

11.980,00 €

2.995,00€

per Import
subvenció
demanada
14.975,00 €

9. L’import a distribuir per població, sense comptar el municipi anterior és de 468.020,00
euros.
Aquest import es divideix pel total de punts:
468.020,00 euros : 730 = 641,12 €, valor del punt
El valor del punt es multiplica pels punts de cada tram i el resultat és l’import a dividir entre
el total de municipis de cada tram.
10. Criteri de població:

Habitants

Fins a 500 h.

Núm.
Munic

Punts

0

50 punts
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Total
punts

Import per
tram. 641,12€,
valor punt
0

0

Import per
municipi
segons tram

0

De 501 a 2.000 h

3
45 punts

135

86.551,20

28.850,40€

De 2.001 a 5.000 h.

7

35 punts

245

157.074,40

22.439,20€

De 5.001 a 10.000 h.

11

25 punts

275

176.308

16.028,00€

De 10.001 a 50.000 h.

7

10 punts

70

44.878,40

6.411,20€

1

5 punts

5

3.205,60

1

----

Més de 50.000 h.
Sant Jaume d’Enveja

-----

11.980,00

730

30

3.205,60€
11.980,00€

479.997,60
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11. Criteri de dèficit
El 20% de subvenció restant es distribueix proporcionalment en funció del percentatge d’
aportació de l’ajuntament a l’escola.
El 20% del crèdit pressupostari és de 120.000,00 € del quals se’n resten 2.995,00 € que
corresponen a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja per aquest criteri, ja que ha demanat
menys import del que li pertoca. Per tant, l’import total a distribuir és de 117.005,00 euros.
1) Càlcul de % de l’aportació de l’ajuntament al pressupost total de l’escola que és igual al
dèficit entre els ingressos i les despeses del centre.
2) Suma de tots els percentatges i divisió de l’import del crèdit pel total de percentatges, per
tenir valor individual del percentatge i, aleshores, multiplicació pel percentatge de cada
municipi.
És a dir, 117.005’00 € (20% del crèdit pressupostari) dividit per 1.461,87 (suma dels
percentatges totals) és igual a 80,03 valor unitari del percentatge i multiplicat pel
percentatge del dèficit de cada municipi els resultats, ajustats a l’import a distribuir, són els
següents:

Ajuntament

Pressupost
Escola de M.

Aportació
l'Ajuntament/
/Dèficit

de

% de
dèficit

Import del valor unitari
80,03 per %

Alcanar

300.659,60

231.659,60

77,05

6.166,31

Alcover

110.650,00

9.350,00

8,45

676,25

Altafulla

223.600,00

53.600,00

23,97

1.918,31

Ascó

177.967,09

131.895,19

Benissanet

120.665,77

30.833,17

25,55

2.044,76

Cambrils

897.310,51

570.591,00

63,58

5.088,30

Constantí

112.599,44

83.329,24

74

5.922,22
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74,11

5.931,02

Deltebre

25.900,00

25.900,00

100

8.003,00

El Morell

225.440,00

151.100,00

67,02

5.363,61

El Perelló

164.050,47

80.561,37

49,10

3.929,47

Flix

196.502,22

107.502,22

54,70

4.377,64

Jesús

103.050,00

28.250,00

27,41

2.193,62

L'Ametlla de Mar

170.239,30

102.281,00

60,08

4.808,20

L'Espluga de Francolí

119.585,00

31.042,70

25,95

2.076,77

60.010,18

10.954,73

18,25

1.460,54

La Selva del Camp

326.190,00

15.794,00

4,84

387,34

Montblanc

216.259,11

101.955,85

47,14

3.772,61

Mont-roig del Camp

177.946,61

90.546,61

50,88

4.071,92

Móra d'Ebre

229.678,58

55.181,80

24,02

1.922,32

Riudoms

175.889,83

20.512,99

11,66

933,14

Salou

745.523,17

544.474,44

73,03

5.844,59

Santa Coloma Queralt

180.470,00

73.600,00

40,78

3.263,62

1.080.852,72

762.678,47

70,56

5.646,91

Torredembarra

322.119,64

224.030,74

69,54

5.565,28

Tortosa

154.941,96

80.933,56

52,23

4.179,96

56.699,88

26.699,98

47,09

3.768,61

Valls

456.471,98

183.143,82

40,12

3.210,80

Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

473.100,00

382.100,00

80,76

6.463,22

Sant Jaume d’Enveja

14.975,00

--

--

Santa Bàrbara

42.424,90

42.424,90

100
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La Fatarella

Tarragona

Ulldecona

1.461,87

-8.003,00
116.993,34

12. Per tant, l’import total de la subvenció per municipi és la suma de la distribució per
població i l’import sobre el dèficit.
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Import subvenció per
població

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 CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

Municipi

Import subvenció
sobre dèficit

Import total

Alcanar

16.028,00

6.166,31

22.194,31€

Alcover

16.028,00

676,25

16.704,25€

Altafulla

16.028,00

1.918,31

17.946,31€

Ascó

28.850,40

5.931,02

34.781,42€

Benissanet

28.850,40

2.044,76

30.895,16€

Cambrils

6.411,20

5088,30

11.499,50€

Constantí

16.028,00

5.922,22

21.950,22€

Deltebre

6.411,20

8.003,00

14.414,20€

El Morell

22.439,20

5.363,61

27.802,81€

El Perelló

22.439,20

3.929,47

26.368,67€

Flix

22.439,20

4.377,64

26.816,84€

Jesús

22.439,20

2.193,62

24.632,82€

L'Ametlla de Mar

16.028,00

4.808,20

20.836,20€

L'Espluga de F.

22.439,20

2.076,77

24.515,97€

La Fatarella

28.850,40

1.460,54

30.310,94€

La Selva del Camp

16.028,00

387,34

16.415,34€

Montblanc

16.028,00

3.772,61

19.800,61€

Mont-roig del Camp

6.411,20

4.071,92

10.483,12€

Móra d'Ebre

16.028,00

1.922,32

17.950,32€

Riudoms

16.028,00

933,14

16.961,14€

Salou

6.411,20

5.844,59

12.255,79€

Sta. Coloma de Queralt

22.439,20

3.263,62

25.702,82€

Tarragona

3.205,60

5.646,91

8.852,51€

Torredembarra

6.411,20

5.565,28

11.976,48€

Tortosa

6.411,20

4.179,96

10.591,16€
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Ulldecona

16.028,00

3.768,61

19.796,61€

Valls

6.411,20

3.210,80

9.622,00€

16.028,00

6.463,22

22.491,22€

Sant Jaume d’Enveja

11.980,00

2.995,00

14.975,00€

Santa Bàrbara

22.439,20

8.003,00

30.442,22€

119.988,34

599.985,96€

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
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Total

479.997,60€

D'acord amb l'import a distribuir i els criteris esmentats, la cap de l'Àrea del SAC i la
Comissió d'Avaluació de les Subvencions del Servei de Cultura, han emès els
corresponents informes d'avaluació sobre el llistat de sol·licitants susceptibles de ser
beneficiaris de la subvenció i l'import corresponent.
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 pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2010-334-46210 del pressupost
vigent, les següents subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada
cas es fa constar:
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 300.659,60 euros
% concedit: 7,38%
Import concedit: 22.194,31 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 110.650,00 euros
% concedit: 15,10%
Import concedit: 16.704,25 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 223.600,00 euros
% concedit: 8,03%
Import concedit: 17.946,31 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 177.967,09 euros
% concedit: 19,54%
Import concedit: 34.781,42 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 120.665,70 euros
% concedit: 25,60%
Import concedit: 30.895,16 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 897.310,51 euros
% concedit: 1,28%
Import concedit: 11.499,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 112.599,44 euros
% concedit: 19,49%
Import concedit: 21.950,22 euros
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 25.900,00 euros
% concedit: 55,65%
Import concedit: 14.414,20 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Municipi: El Morell
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 225.440,00 euros
% concedit: 12,33%
Import concedit: 27.802,81 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 164.050,47 euros
% concedit: 16,07%
Import concedit: 26.368,67 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
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Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 196.502,22 euros
% concedit: 13,65%
Import concedit: 26.816,84 euros
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Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 103.050,00 euros
% concedit: 23,90%
Import concedit: 24.632,82 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 170.239,30 euros
% concedit: 12,24%
Import concedit: 20.836,20 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 119.585,00 euros
% concedit: 20,50%
Import concedit: 24.515,97 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 60.010,18 euros
% concedit: 50,51%
Import concedit: 30.310,94 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 326.190,00 euros
% concedit: 5,03%
Import concedit: 16.415,34 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 177.946,61 euros
% concedit: 5,89%
Import concedit: 10.483,12 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 216.259,11 euros
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% concedit: 9,16%
Import concedit: 19.800,61 euros
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Beneficiari: Patronat de l'Escola municipal de Música i Dansa de l'Ajuntament de Móra
d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 229.678,58 euros
% concedit: 7,82%
Import concedit: 17.950,32 euros
Beneficiari: Entitat Publica Empresarial Riudoms Serveis
Municipi: Riudoms
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 175.889,83 euros
% concedit: 9,64%
Import concedit: 16.961,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Salou
Municipi: Salou
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 745.523,17 euros
% concedit: 1,64%
Import concedit: 12.255,79 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 14.975,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 14.975,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 42.424,90 euros
% concedit: 71,76%
Import concedit: 30.442,22 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 180.470,00 euros
% concedit: 14,24%
Import concedit: 25.702,82 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Escola de música municipal
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Pressupost Elegible: 1.080.852,72 euros
% concedit: 0,82%
Import concedit: 8.852,51 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 322.119,64 euros
% concedit: 3,72%
Import concedit: 11.976,48 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 154.941,96 euros
% concedit: 6,84%
Import concedit: 10.591,16 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 56.699,98 euros
% concedit: 34,91%
Import concedit: 19.796,61 euros
Beneficiari: Ajuntament de Valls
Municipi: Valls
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 456.471,98 euros
% concedit: 2,11%
Import concedit: 9.622,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Escola de música municipal
Pressupost Elegible: 473.100,00 euros
% concedit: 4,75%
Import concedit: 22.491,22 euros
Total: .......................... 599.985,96 euros

Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria, la subvenció s’entén
acceptada, si no es manifesta el contrari, en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Tercer .- Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart.- Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
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Cinquè.- 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.
12. APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ DE L’EXERCICI 2019 I EL RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT A L'APORTACIÓ DEL 1R. I DEL 2N. TRIMESTRE AL
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY DE REUS.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona forma part, des de l’any 1984, del Consorci del Teatre Fortuny
de Reus, que té per objecte la restauració, conservació i explotació d’aquest teatre (article
6è dels estatuts) per a fomentar i fer a l’abast del públic qualsevol manifestació de l’art i la
cultura en general (article 7è dels estatuts). I com a membre consorciat, li correspon
realitzar una aportació econòmica anual per a cobrir les despeses i les adquisicions
patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci (article 23è dels
estatuts).
En virtut de les previsions dels vigents estatuts els membres del consorci tenen l’obligació
de participar econòmicament en el finançament ordinari de l’ens mitjançant aportacions
econòmiques anuals previstes en el pressupost anual.
En data 18 d’abril de 2019 (RE 1-2019-015375-1), el Consorci del Teatre Fortuny de Reus
ha tramès la liquidació del pressupost del passat exercici 2018, aprovada per resolució de
la Presidència de data 26 de febrer de 2019 i comunica que el pressupost ordinari del
Consorci per aquest exercici 2019, s’ha iniciat en la situació de pressupost prorrogat, a la
espera de la seva aprovació definitiva.
En el mateix escrit sol·licita que per tal de fer front a les despeses de l’activitat artística i de
les despeses fixes ordinàries es lliuri per part de la Diputació, les aportacions corresponents
al 1r. i 2n trimestre de l’any 2019.
La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, ha consignat la quantitat de
100.000 euros, a l’aplicació pressupostaria 2010–334–46700 per aquest beneficiari i
concepte.
Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, per l'exercici 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació de la Diputació de Tarragona per a l’any 2019 al Consorci del
Teatre Fortuny de Reus per import de 100.000 euros, que es farà efectiva en pagaments
trimestrals.
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Segon.- Reconèixer l'obligació amb el Consorci del Teatre Fortuny de Reus corresponent
a l’import del primer i del segon trimestre de l’aportació de l’exercici 2019, per la quantitat
de 50.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2010-334-46700.
Tercer.- Notificar l’acord que s’adopti al Consorci del Teatre Fortuny de Reus i comunicarho a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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13. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT
DE PRAT DE COMTE PER A LA 3ª FASE DE LA REFORMA DEL CASAL MUNICIPAL.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Prat de Comte ha dut a terme diverses millores a l’edifici del casal
municipal de la Gent gran. Aquestes reformes s’han fet en dues fases, amb la col·laboració
de la Diputació de Tarragona. Per tal de poder completar les reformes falta la realització d’
una 3ª fase que permeti la reforma dels banys, el condicionament de la terrassa exterior i la
pavimentació de la sala.
2. En data 23 de maig de 2019, (RE 1-2019-019939-1) l’Ajuntament sol·licita a la Diputació
una subvenció per la realització d’aquestes obres. El pressupost que presenta l’ajuntament
és de 30.000 euros.
3. L’Ajuntament de Prat de Comte 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. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement el projecte
presentat per l’Ajuntament.
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 2010-334-76287, amb un import de 30.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.
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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, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Prat de Comte una subvenció per la 3ª fase de la
reforma del casal municipal, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Reforma Casal municipal, 3ª fase
Pressupost Elegible: 30.000 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/76287
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.
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- 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 2020.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
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.
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14. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ
AIGUAMARINA PER A LA REALITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU ADAPTAT, DURANT EL
MES D’AGOST, PER A NENS I ADOLESCENTS AMB DIFERENTS CAPACITATS.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. L’Associació Aiguamarina, de persones amb disminució, amb seu a Salou, és una entitat
sense afany de lucre, que té per finalitat vetllar per aconseguir la plena integració social,
millorar la qualitat de vida del seu col·lectiu i lluitar pel respecte als seus drets.
2. L’Associació Aiguamarina ha proposat aquest mes d’agost l’organització d’un casal d’
estiu adaptat per nens, joves i adolescents amb capacitats diferents, ja que els casals
normalitzats no donen atenció als nens, joves i adolescents a partir dels dotze anys. Els
objectius són aconseguir per aquest col·lectiu activitats de lleure, així com facilitar la vida
laboral i familiar dels pares i mares durant el període d’estiu.
3. La Fundació Pere Tarrés per encàrrec de l'Associació Aiguamarina, atenent a què
compta amb una llarga experiència en la gestió de casals d’estiu, és qui ha de dur a terme
la gestió del casal i per aquest concepte presenta a l’associació un pressupost per import
de 28.954,00 euros.
4. En data 5 de juny de 2019, l’Associació Aiguamarina presenta una sol·liciutd a la
Diputació per una subvenció que els ajudi a fer front a les despeses d’aquesta activitat.
5. L’Associació Aiguamarina 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.
6. L’Associació Aiguamarina acredita mitjançant declaració responsable que compleix amb
la normativa de protecció jurídica del menor.
7. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori o amb les que hi tenen una actuació per a possibilitar la seva realització 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 les
necessitats a les comarques tarragonines.
8. 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.
9. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-231-48209, amb un import de 10.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
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1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Associació Aiguamarina una subvenció per a la realització d’un casal
d’estiu adaptat, l’any 2019.
Beneficiari: Associació Aiguamarina
Municipi: Salou
Concepte: Realització d’un casal d’estiu per a persones amb capacitats diferents.
Pressupost Elegible: 28.954,00 euros
% concedit: 34,54 %
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/231/48209
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.
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- 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.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
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.
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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.
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Museu d'Art Modern
15. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL VEREDICTE DEL JURAT DE LA BIENNAL D’ART
2019.
De conformitat amb la proposta del Museu d'Art Modern, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- El passat dia 9 de gener es va publicar en el BOP la convocatòria de la Biennal d’Art
2019 que inclou el 41è premi Tapiró de pintura i el 39è premi Julio Antonio d’escultura amb
una dotació econòmica de 6.000 euros per a cadascuna de les especialitats i la realització d’
una exposició, tenint en compte que el jurat, si així ho considera podrà concedir un accèssit
en cada especialitat dotat en 3.000 euros.
2.- Segons l'apartat 9.2 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona resoldrà la
convocatòria dels premis, d’acord amb el veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte.
3.- D’acord amb l’apartat 9 de dita convocatòria el dia 13 de maig d’enguany es reuní el
jurat qualificador de les obres presentades que aspiraven als premis esmentats, emetent el
veredicte corresponent.
Fonaments de dret
1.- Llei 38/2007, 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 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.- Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
4.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
5.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
7.- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis de la Biennal
d’Art 2019 (XLI Premi Tapiró de Pintura i el XXXIX Premi Julio Antonio d’Escultura) per part
de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Ratificar el veredicte emès pel jurat qualificador de les obres presentades a la
Biennal d’Art 2019 en els termes següents:
A. XXXIX Premi Julio Antonio d'escultura:
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Declarar guanyador del XXXIX Premi Julio Antonio d'escultura, dotat
amb 6000 euros, a l'obra “Structure nº 1_Espui + landscape views II” de
XXX.
Declarar guanyador de l'Accèssit del XXXIX Premi Julio Antonio
d'escultura, dotat amb 3000 euros, a l'obra “Inventario” de XXX.
B. XLI Premi Tapiró de pintura:
Declarar desert el XLI Premi Tapiró de pintura, en considerar el Jurat que
no destaca cap obra de les seleccionades per formar part de l'exposició.
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Segon.- Aprovar la disposició del crèdit en favor dels guardornats amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2010-334-48111 del pressupost ordinari vigent atès que hi ha crèdit
suficient, i reconèixer l'obligació corresponent a cadascún dels guardonats. En aquests
imports s'aplicarà la retenció corresponent a l'IRPF.
Tercer.- Notificar l’acord als guardonats, en el benentès que l’obra guanyadora del premi d’
escultura passarà a ser propietat d’aquesta Diputació, quedant-ne aquesta com a
propietària, inclosos els drets d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació, tal com preveu l’apartat 3 de la convocatòria publicada al BOP de 9 de
gener de 2019.
Quart.- Comunicar al Servei Patrimoni d’aquesta Diputació l’expedient per tal que
procedeixi a fer els tràmits corresponents per a la formalització de la documentació
respecte de la propietat de l'obra guanyadora a favor d’aquesta Diputació, a la Intervenció
General i a la Teresoreria.
Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació d’aquests premis a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Publicar-ho a la Seu electrònica de la Diputació i comunicar-ho a la Intervenció
General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
16. INICIAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PEL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA THAO-SALUT INFANTIL.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. En data 30 de maig de 2014, la Fundació Thao va proposar a la Diputació de Tarragona
la col·laboració econòmica de 50.000,00€ per contribuir a les despeses derivades del
programa Thao-Salut Infantil.
2. La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern, de data 4 de juliol de 2014,
va concedir a la Fundació Thao una subvenció per al programa Thao-Salut Infantil, per
import de 50.000,00€, IVA no inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1200-31148906.
3. Per acord de la Junta de Govern de 21 de novembre de 2014 i 18 de setembre de 2015,
es van aprovar els justificants i el lliurament a la Fundació Thao per import de 8.230,74€ i
19.105,15€, imports que corresponen al primer i segon pagament parcial del conveni.
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4. En data 21 de setembre de 2015 (RE 1-2015-027562-1) l’entitat beneficiària va aportar la
documentació justificativa de les accions subvencionades, que es requereixen a la clàusula
quarta del conveni.
5. En data 22 de setembre de 2015 es va tramitar la corresponent proposta de pagament
final, amb reducció: Import justificat 10.739,55€; Import a lliurar amb reducció: 8.875,16€;
Donar de baixa: 13.788.95€.
6. En data 15 d’octubre de 2015 la Intervenció General de la Diputació, en el procediment
de fiscalització, una vegada revisada la documentació justificativa, va emetre escrit amb les
observacions oportunes i va retornar la proposta de pagament dels 8.875,16€ a la unitat
gestora, entre d’altres, perquè una factura d’import 9.959,75€ no era correcta.
9. En data 25 de gener de 2016 es va realitzar, per escrit, el requeriment d’esmena i millora
de la justificació de la subvenció per al programa Thao-Salut Infantil, del conveni entre la
Diputació de Tarragona i la Fundació Thao. El servei de Correus va retornar el requeriment
sense haver practicat la notificació.
10. Al BOE núm.41 de data 17 de febrer de 2016 el jutjat del Mercantil núm. 9 de Barcelona
publica, per Edicte, la tramitació del Concurs 1036/2015 Secció C3. Concurs voluntari
abreujat de liquidació de la Fundació Thao, amb domicili al Carrer Roger Llúria, 113, planta
6a., amb CIF G65050023, indicant que els creditors de la concursada hauran de posar en
coneixement de l’administrador concursal l’existència dels seus crèdits. Aquest anunci
disposa que l’Administrador Concursal és el Sr. XXX del Bufete Marroquin Abogados y
Economistas S.L.P. amb domicili al c/Boris i Fontesta núm. 6, 5ª planta, CP 08021, de
Barcelona, amb la següent adreça electrònica concursal@bufetemarroquin.com.
11. En data 17 de gener de 2019, es notifica el requeriment a la Fundació Thao i a l’
Administrador Concursal, el Sr. XXX del Bufete Marroquin Abogados y Economistas S.L.P.,
per tal que presentin en el termini de 15 dies hàbils la justificació i acreditació de les
despeses de 9.959,75€, en concepte d’elaboració, adaptació i impressió de materials, de la
subvenció concedida per l’Acord de la Junta de Govern de data 4 de juliol de 2014,
corresponent al conveni de l’any 2014, per, l’actuació “Programa Thao-Salut Infantil”.
12. En data 17 de maig de 2019, per decret de la diputada delegada de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori, es va aprovar declarar la pèrdua del dret al cobrament per manca
de justificació de la subvenció concedida pel finançament del programa Thao-Salut Infantil,
any 2017, per import de 50.000 € i donar de baixa l'esmentada subvenció, número
d'operació anterior 2014026766.
Fonaments de dret
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1. En la base 30, de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, es
determina que es pot produir la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció
concedida en el supòsit de manca de justificació o d’incompliment total o parcial de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció, així com en el supòsit de concurrència
de qualsevol altra de les causes previstes en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
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2. De conformitat a la base 34 de les Bases Generals de Subvencions, el dret de la
Diputació de Tarragona a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu al cap de 4 anys i
es computa en cada cas:
des del moment en què va vèncer el termini per a presentar la justificació per part del
beneficiari;
des del moment de la concessió de la subvenció, en els casos que s’hagi concedit
en consideració a la concurrència d’una determinada situació en el preceptor que no
requereix altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de
la situació esmentada prèviament a la concessió; i,
des del moment en què venç el termini en el qual s’hagin de complir o mantenir per
part del beneficiari determinades condicions o obligacions establertes.
Per tant, la Diputació de Tarragona es troba dins del termini per reclamar el reintegrament
de la subvenció concedida.
3. L’article 37.1 de la Llei general de subvencions disposa: "2.- També és procedent el
reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi
la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el reintegrament si és
anterior a aquesta, en els casos següents:
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció
del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes
que estableix l'article 30 d'aquesta Llei, i si s'escau, en les normes reguladores de la
subvenció.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin, o es refereixin a la
manera com s'han d'aconseguir els objectius,exercir l'activitat, executar el projecte o
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció".
4. L’article 38 de la Llei general de subvencions regula la naturalesa dels crèdits a
reintegrar i dels procediments per a la seva exigència on es disposa:
Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic, i és
aplicable per al cobrament el que preveu la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions és l'interès legal dels diners
incrementats en un 25 per cent, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat
n’estableix un altre de diferent.
El destí dels reintegraments dels fons de la Unió Europea ha de tenir el tractament
que, si s'escau, determini la normativa comunitària.
Els procediments per a l'exigència del reintegrament de les subvencions sempre
tenen caràcter administratiu.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida, i regulada per
conveni, a la Fundació Thao per al programa Thao-Salut Infantil, per l'import total de
27.335,89 € corresponents als dos lliuraments parcials aprovats pels acords de Junta de
Govern de dates i imports següents: el 21 de novembre de 2014, per import de 8.230,74 € i
el 18 de setembre de 2015, per import de 19.105,15 €, més els interessos de demora
corresponents des del moment de pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi el
reintegrament.
Segon.- Atorgar al beneficiari i a l'administrador concursal un termini de 15 dies hàbils a
comptar des del dia següent de la notificació d'aquest acord per tal que puguin formular
al·legacions o presentar els documents que creguin pertinents.
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Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
17. AUTORITZAR L'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES RELATIVES AL
PROJECTE DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A L'AJUNTAMENT DEL MILÀ DEL
PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2017 I 2018 (PAM 2017 I PAM 2018), DE L'ACTUACIÓ "NOVA
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 15 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la 2a concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017.
2. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la 2a concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
3. A l’Ajuntament del Milà se li va concedir les subvencions del PAM 2017 i PAM 2018 que
es detallen a continuació:
PAM 2017_Nom de l’actuació: Nova estació depuradora d'aigües residuals
Data Acord de concessió PAM 2017: 15/12/2017
Pressupost Elegible: 217.038,46 €
% concedit: 39,22 %
Import concedit PAM 17: 85.118,00 €
Aplicació pressupostària: 2017-1010-942-76217-01
PAM 2018_Nom de l’actuació: Nova estació depuradora d'aigües residuals
Data Acord de concessió PAM 2018: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 217.038,46 €
% concedit: 30,14 %
Import concedit PAM 18: 65.422,00 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
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4. El 8 d'abril de 2019, l'Ajuntament del Milà ha aportat un nou document tècnic de
l'actuació en els expedients corresponents. La unitat gestora ha comprovat que el
document tècnic aportat es tracta d’un modificat de projecte.
5. Els serveis tècnics han emès informe favorable total sobre la subvencionalitat del nou
document tècnic aportat i aquest és idoni d'acord amb la normativa de contractació vigent.
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6. S’ha revisat la documentació de l’expedient i es conclou que les dades correctes de la
concessió han de ser les següents:
PAM 2017_Pressupost nou document tècnic: 274.318,66 €
Pressupost elegible: 274.318,66 €
% concedit: 30,03%
Subv. PAM 2017: 85.118,00 €
PAM 2018_Pressupost nou document tècnic: 274.318,66 €
Pressupost elegible: 274.318,66 €
% concedit: 23,85 %
Subv. PAM 2018: 65.422,00 €
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 6 de maig de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la
subvenció concedida a l'Ajuntament del Milà del Pla d’Acció Municipal 2017 i 2018 (PAM
2017 i PAM 2018), de l'actuació "Nova estació depuradora d'aigües residuals".
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
del Milà que es detalla a continuació:
PAM 2017_Objecte de subvenció: Nova estació depuradora d'aigües residuals projecte modificat
Pressupost Elegible: 274.318,66 €
% concedit: 30,03 %
Subv. PAM 2017: 85.118,00 €
Aplicació pressupostària: 2019-1010-942-76217-02
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PAM 2018_Objecte de subvenció: Nova estació depuradora d'aigües residuals projecte modificat
Pressupost Elegible: 274.318,66 €
% concedit: 23,85 %
Subv. PAM 2018: 65.422,00 €
Aplicació pressupostària: 2019-1010-942-76218-02
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
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Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Règim de recursos:
- 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.
18. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE PART DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA I LLIURADA A L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ PER A L’ACTUACIÓ “REHABILITACIÓ DE L’ANTIC HOSPITAL”, DE LA
CONVOCATÒRIA DEL PEIS 2014.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.-El 4 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va emetre
informe de control financer de beneficiaris de subvencions d’una subvenció del PEIS 2014,
per a l’actuació “Rehabilitació de l'antic hospital” concedida l’any 2014 a l’Ajuntament de
l'Espluga del Francolí, per import de 61.075,41 euros.
2.-El 12 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va traslladar
l'informe esmentat a la Unitat gestora per tal d’iniciar procediment de reintegrament en el
termini d'un mes, en compliment del mandat establert en l'article 51 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3.-El 12 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va emetre una
comunicació d'esmena d'errades en l'informe de control financer de subvencions emès el 4
d'abril de 2019 amb proposta de reintegrament parcial.
4.-El 15 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va traslladar la
comunicació d'esmena esmentada a la Unitat gestora.
5.-La Intervenció General de la Diputació proposa el reintegrament parcial de la subvenció
concedida i pagada per un import de 12.219,01 euros, de conformitat amb l'art. 37.1 i) de la
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LGS, la base 12.4 reguladores del PEIS i la base 68 d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona, d'acord amb les verificacions realitzades. L'informe del control
financer diu el següent :
"Segons consta al certificat de l’obra que es va aprovar per la Junta de Govern del 23/12
/2016 de la Diputació de Tarragona per al pagament de la subvenció, l’actuació
subvencionada es va adjudicar per Administració.
La base reguladora 12.4 del Pla Especial d’Inversions Sostenibles estableix que “l’execució
de les obres la poden portar a terme els serveis d’administració, utilitzant exclusivament
mitjans propis o amb la col·laboració d’empresaris quan es donin les circumstàncies
definides a l’article 24 i concordants dels text refós de la llei de contractes del sector públic.”
El 05/02/2019 es va requerir a l’Ajuntament que indiqués i justifiqués quina de les
circumstàncies de les que es defineixen a l’art. 24.1 de la llei de contractes del sector públic
és la que va justificar l’adjudicació i execució de les obres per administració.
El 25/02/2019 es va rebre l’escrit de l’Ajuntament de l’Espluga en què indiquen que la
circumstància que justifica l’adjudicació i execució per administració de les obres de
rehabilitació de l’Antic Hospital és la que correspon a l’art. 24.1.b).
De conformitat amb l’art. 24.1.b) de la llei de contractes del Sector Públic, “L’execució de
les obres la poden portar a terme els serveis de l’Administració, utilitzant exclusivament
mitjans propis o bé amb la col·laboració d’empresaris particulars sempre que l’import de la
part d’obra a càrrec d’aquests sigui inferior a 4.845.000 euros, quan es doni algunes d’
aquestes circumstàncies: ...
b) Que l’Administració posseeixi elements auxiliars utilitzables, l’ús dels quals suposi una
economia superior al 5% de l’import del pressupost del contracte o més celeritat en l’
execució, cas en què s’han de justificar els avantatges que se’ n derivin.”
En aquest cas, un cop revisada la documentació justificativa aportada pel beneficiari en la
fase de control, consistent en els justificants de les despeses ocasionades per a l’execució
de l’obra de rehabilitació de l’Antic Hospital, s’ha comprovat que del total del cost de l’
actuació (104.358,34 euros), 96.295,58 euros corresponen a despeses en materials i
serveis de tercers, i 8.062,76 euros corresponen a despeses de personal. Tot i que es
podria considerar que les despeses de personal són elements auxiliars utilitzables i es
compliria el fet de superar el 5% de l’import del contracte, cal tenir en compte que, d’acord
amb el mateix precepte, en aquests casos s’han de justificar els avantatges que se’n
derivin, cosa de la que no s’ha obtingut evidència ni en la fase de gestió de la subvenció ni
en la de control financer.
D’altra banda, l’apartat 4 de l’art. 24 estableix que “... En els supòsits d’obres incloses a les
lletres a) i b) de l’apartat 1, la contractació amb col·laboradors no pot sobrepassar el 50%
de l’import total del projecte”. En aquest cas, les despeses contractades amb altres
col·laboradors suposa un 92,27% de l’import total del projecte.
Aquests fets, suposen incompliments de les obligacions imposades al beneficiari, ja que no
s'acredita de manera suficient la circumstància que justifica l’adjudicació de les obres per
administració, en els termes que estableix l’art. 24 de la llei de contractes del sector públic i
la base reguladora 14.2 del Pla Específic d’Inversions Sostenibles. En concret, es tracta d’
un incompliment de la normativa legal vigent en matèria de contractació per haver-se seguit
un procediment d’adjudicació incorrecte."
6. La base 68 d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per al 2017 estableix
els criteris de graduació de l’import a reintegrar derivat de determinats incompliments
detectats en expedients de control financer de subvencions. En concret per aquest cas, l’
incompliment està graduat de la manera següent:
Import de la despesa afectada (cost actuació): 104.358,34 euros.
Import net de la despesa acceptada (cost actuació - 25%): 83.486,67 euros.
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Import que correspondria de subvenció (58,52% s/import net despesa acceptada):
48.856,40 euros.
Import de subvenció lliurat: 61.075,41 euros.
Import a reintegrar (import lliurat - import que correspondria de subvenció): 12.219,01 euros.
7. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, en data 3 de maig de
2019, l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida i pagada a
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per a l’actuació “Rehabilitació de l’antic hospital”
convocatòria PEIS 2014.
8. En data 8 de maig de 2019, es va notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí i se li va concedir un termini de 15 dies per presentar al·legacions o documents.
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9. D’acord amb l’informe emès pel Registre General de la Diputació de Tarragona de data 6
de juny de 2019, durant el període del 8 de maig de 2019 al 30 de maig de 2019, l’
Ajuntament de l’Espluga de Francolí no ha presentat al·legacions ni reclamacions.
10. D’acord amb l’informe d’Intervenció de data 3 de juny de 2019, a l’Ajuntament de l’
Espluga de Francolí li correspon reintegrar l’import total de 13.292,36€ ( 12.219,01€ de
principal més 1.073,35€ d’interessos de demora)
Fonaments de dret
1. Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les
causes de reintegrament.
2. Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen el procediment de reintegrament.
3. Article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula
l'efecte dels informes de control financer.
4. Article 94 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la
subvenció.
5. Base 24a de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, que regula el control financer de les subvencions.
6. Bases 33a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el reintegrament de les
subvencions.
7.Base 12.4 de les reguladores del PEIS que permet l'execució de les obres per
administració.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Declarar l’obligació de reintegrament de part de la subvenció concedida i pagada a
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per a l’actuació “Rehabilitació de l’antic hospital” PEIS
2014.
Segon.- L’import a reintegrar per l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí és de 12.219,01€ de
principal més 1.073,35€ d’interessos de demora que sumen un total de 13.292,36 euros.
Aquesta quantitat s’ha de fer efectiva en el termini següent:
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-Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia
20 del mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
-Si la notificació es fa entre els dies 16 i l’últim dia del mes, des de la data de notificació fins
el dia 5 del segon mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
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Si transcorregut el termini fixat no s’ha produït el reintegrament per part de l’Ajuntament de l’
Espluga de Francolí, s’iniciarà el període executiu, i es procedirà a tramitar la compensació
en el cas de l’existència de crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix
obligat, d’acord amb l’art. 71 a 74 de la LGT (regulat a l’Ordenança fiscal general i a les
Bases d’execució del pressupost vigents).
Forma de pagament:
-En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació, Passeig Sant Antoni, 100 de
dilluns a divendres no festius, de 9 a 14 hores.
-Per transferència bancària al compte ES58- 0182-5634-1102-0151-6379 de BBVA a nom
de Diputació de Tarragona obert a l’efecte, fent-hi constar el número d'expedient.
-Per correu, enviant xec barrat a nom de Diputació i una fotocòpia de la notificació de
liquidació o indicant el número.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la
Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.
19. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DEL VENDRELL PER L'ACTUACIÓ "REORDENACIÓ I
MILLORA DEL CARRER DOCTOR ROBERT I CARRERS ADJACENTS".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Ajuntament del Vendrell té intenció de realitzar una actuació consistent en la
Reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrers adjacents.
2. En data 14 de desembre de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la
sol·licitud de l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament
d'aquesta actuació. Posteriorment, en data 15 de maig de 2019, l'Ens local va
modificar la seva sol·licitud com a conseqüència d'haver adjudicat l'obra i disposar
de dades més acurades sobre el cost de l'actuació.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament del Vendrell per finançar aquesta
inversió.
4. L'Ajuntament del Vendrell ha presentat el document tècnic en què es concreten les
obres, així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual
servirà de base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de
la subvenció concedida.
5.
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5. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i
han emès un informe favorable parcial sobre la subvencionalitat de la inversió.
Respecte les dades del projecte es pot fer el resum següent:

Import del projecte

1.607.872,91 €

Import elegible

1.406.229,13 €

Conceptes no elegibles

Capítols de
electricitat

telefonia

i

Tenint en compte les dades d’adjudicació de l’obra facilitades per l'Ajuntament, el
resum es el següent:
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Import adjudicació

1.256.443,43 €

Import elegible adjudicació

1.098.872,52 €

Conceptes no elegibles

Capítols de
electricitat

telefonia

i

6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/1532/76221/01 la
Diputació de Tarragona té consignats 620.000 €, per a l’Ajuntament del Vendrell,
amb la finalitat de finançar la Reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrers
adjacents.
7. L'Ajuntament del Vendrell ha declarat de manera expressa i responsable que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 06 de juny de 2019, la Tresoreria d’aquesta corporació ha comprovat que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, d’
acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d'1
d'octubre, del 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’Ajuntament del Vendrell una subvenció en els termes següents:
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Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: Reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrers adjacents.
Pressupost de l’actuació/ Import adjudicació: 1.256.443,43 euros
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 1.098.872,52 euros*
% concedit: 56,42%
Import concedit: 620.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/1532/76221/01
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* La diferència entre el pressupost de l’actuació i el pressupost elegible correspon als
capítols de telefonia i electricitat, els quals no són subvencionables per no tractar-se de
serveis de titularitat municipal.
Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la documentació següent :

Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el nom i
descripciói de l'actuació subvencionada, el cost total i l'import de la subvenció.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30/09/2020.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31/12/2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació de sis mesos pel termini d’execució, i d'un mes pel
termini per a presentar la documentació justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’ acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
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Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions
es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència. També ha de trametre a la
Diputació de Tarragona la informació que sigui necessària per tal que la inversió municipal
es consideri, si s'escau, com a financerament sostenible.
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Sisè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat,
gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms es pot variar
l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per a valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de
reduir proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de
l'execució de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el
certificat de l'obligació reconeguda.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta proposta a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Vendrell i comunicar-lo a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
20. CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 A L’
AJUNTAMENT DE LA FEBRÓ PER DISPOSICIÓ DE ROMANENTS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives. Les bases específiques definitives
es van publicar al BOPT núm. 24 de data 03/02/2017.
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2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3 de febrer de 2017 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’
anualitat 2017, per un total de 32.000.000 euros. Aquesta convocatòria es va publicar al
BOPT núm. 34 de data 17/02/2017 per conducte de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
3. Les Juntes de Govern de Diputació de Tarragona de 21 de juliol i 15 de desembre de
2017 van aprovar les concessions de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)
2017 (1a i 2a selecció).
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4. L’Ajuntament de la Febró té concedida una subvenció per l’actuació "Urbanització de la
plaça Major". El 28 de novembre de 2018 s’ha notificat l’acord de Junta de Govern de 9 de
novembre de 2018, de l'acceptació de la documentació justificativa de la finalització de l’
actuació i reconeixement de l'obligació que ha generat un romanent de 21.220,41 euros.
5. El 19 de febrer de 2019 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació "Urbanització d'un tram del carrer
Albert Pujol”.
6. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els
romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import
superior a 5.000 €.
7. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la
que regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
8. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l’expedient que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada per l’
ens local.
9. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat el 6 de maig de 2019 que l’ens
local sol·licitant no és deutor de la Diputació.
11. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
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Beneficiari: Ajuntament de la Febró
Municipi: La Febró
Nom actuació: Urbanització d'un tram de carrer Albert Pujol
Import elegible: 45.855,38€
% concedit: 46,28%
Subvenció concedida PAM 2017: 21.220,41€
Altres Subvencions (PAM 2019): 22.342,20€

Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho 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.
21. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2018, A
L'AJUNTAMENT DE REUS, PER A L'ACTUACIÓ “URBANITZACIÓ DE DUES FASES DEL
CARRER MIAMI”, I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ “URBANITZACIÓ DE LA ZONA
VERDA AL CARRER MIAMI (DOS FASES)”.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 25 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió de la primera selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament de Reus se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Urbanització de dues fases del Carrer Miami
Data Acord de concessió: 25/05/2018
Pressupost Elegible: 55.166,23 €
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% concedit: 80,00 %
Import concedit PAM 18: 44.132,98 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
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3. L'1 d'abril de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2019011995-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Reus va presentar una sol·licitud de
canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Urbanització de la zona verda al carrer
Miami (2 fases)
Pressupost actuació: 112.768,36 €
Pressupost elegible: 112.768,36 €
Recursos propis: 5.638,42 €
Subv. PAM 2018: 44.132,98 €
Altres subvencions (PAM 2019) 62.996,96 €
4. La base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2018 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre
la subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic de la nova actuació.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 31 de maig de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de
l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament de
Reus, per a l'actuació “Urbanització de dues fases del carrer Miami”, i destinar l'import a
l'actuació “Urbanització de la zona verda al carrer Miami (dos fases)”, actualment amb
càrrec a la partida 2019-1010-942-76218-02.
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Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Reus que
es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Urbanització de la zona verda al carrer
Miami (2 fases)
Pressupost elegible: 112.768,36 €
% concedit: 39,14 %
Subv. PAM 2018: 44.132,98 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
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Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Règim de recursos:
- 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.
22. AUTORITZAR L'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES RELATIVES AL
PROJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE MIRAVET DEL PLA
D’ACCIÓ MUNICIPAL 2018 (PAM 2018), DE L'ACTUACIÓ "PAVIMENTACIÓ DELS
CARRERS VERGE DE GRÀCIA I CREU ".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la 2a concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament de Miravet se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Pavimentació dels carrers Verge de Gràcia i Creu
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 48.581,85 €
% concedit: 78,32 %
Import concedit PAM 18: 38.050,00 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
3. El 14 de març de 2019 l'Ajuntament de Miravet ha presentat a l'expedient un nou
document tècnic. La unitat gestora ha comprovat que el document tècnic aportat per l’
Ajuntament de Miravet es tracta d’un modificat de projecte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 05/07/2019 a les 10:33:44

4. Els serveis tècnics han emès informe favorable total sobre la subvencionalitat del nou
document tècnic aportat i aquest és idoni d'acord amb la normativa de contractació vigent.
5. S’ha revisat la documentació de l’expedient i es conclou que les dades correctes de la
concessió han de ser les següents:
Pressupost nou document tècnic: 48.389,19 €
Pressupost elegible: 48.389,19 €
% concedit: 78,63 %
Subv. PAM 2018: 38.050,00 €
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6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 31 de maig de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Miravet del Pla d’Acció Municipal 2018 (PAM 2018),
de l'actuació " Pavimentació dels carrers Verge de Gràcia i Creu ".
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de Miravet que es detalla a continuació:
Objecte de subvenció: Pavimentació dels carrers Verge de Gràcia i
Creu - projecte modificat
Pressupost Elegible: 48.389,19 €
% concedit: 78,63 %
Subv. PAM 2018: 38.050,00 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
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Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Règim de recursos:
- 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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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
23. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A CREU ROJA TARRAGONA PER
A LA REALITZACIÓ D'ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL PER INCORPORAR ALS
REFUGIATS AL MERCAT DE TREBALL.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Davant la crisi humanitària oberta arrel de la guerra de Síria i la situació dels col·lectius
migrants a la Unió Europea, la Diputació de Tarragona participa en el Comitè per a l’
Acollida de Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya i ha esdevingut membre
en qualitat de soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb el qual
participa de projectes humanitaris destinats a pal·liar els efectes de l’esmentada crisi.
A més, dóna suport a les entitats locals i organitzacions no governamentals que participen
en l’acollida i integració de les persones refugiades i demandants de protecció internacional
impulsant, des de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, accions per al
foment de l’ocupació i la integració d’aquestes persones als municipis del Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre.
En aquest sentit, es col·labora amb Creu Roja, una de les entitats en les que el Govern de l’
Estat té externalitzada la gestió del programa d’acollida de les persones sol·licitants de
protecció internacional, i que treballa al nostre territori en l’acollida i posterior integració i
autonomia d’aquestes persones, i que realitza actuacions emmarcades en les línies de
treball abans esmentades.
L’entitat Creu Roja ha declarat que està al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social. A més també s’ha comprovat que no és deutora de
la Diputació de Tarragona.
Al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l’aplicació
pressupostària 8000/231/48122 Creu Roja Refugiats per import de 50.000 euros.
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 38/2003,
de 17 de novembre, 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 pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú deles administracions públiques, Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a Creu Roja Tarragona una subvenció pels itineraris d’inserció laboral
per incorporar els refugiats al mercat de treball, en els termes següents:
Beneficiari:

Creu Roja Tarragona

Municipi:

Tarragona

Concepte:

Itineraris d’inserció laboral per incorporar els refugiats al
mercat de treball 2019

Pressupost elegible:

50.000,00 €

% concedit:

100%

Import concedit:

50.000,00 €

Aplicació pressupostària:

8000/231/48122

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
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 Creu Roja, detallant el balanç de despeses i ingressos, degudament
signat i segellat, 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, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
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.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment
de la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de la bestreta si escau, la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte
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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.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits
següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4 general
de subvencions.

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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà de la notificació, davant del president de la Diputació
24. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU
DIRIGIDA A L'ONU PER LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA VITAMINA.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Dins la línia estratègica de promoure accions de foment a les persones, l'Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria ha establert objectius anuals destinats a donar suport a
l'acollida i integració de persones refugiades i impulsar accions de foment de la Cooperació
i el Desenvolupament.
La Fundació Privada Carta de la Pau Dirigida a l'ONU es va constituir l'any 2002 i té com a
finalitat la promoció i difusió de la "Carta de la Pau dirigida a l'ONU". Aquesta promoció i
difusió es du a terme mitjançant l'organització d'actes de presentació, organització de
congressos, campanyes de conscienciació social i publicacions entre d'altres.
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En el marc de la consciència social, el programa Vitamina neix com un projecte de lideratge
ètic i de transformació social per incidir directament en entorns marcats per l'exclusió social,
o en risc de ser-ho, influenciats per líders negatius que generen dinàmiques que es
perpetuen i són un obstacle al progrés i a l'harmonia social. Es tracta d'una proposta que
col·labora amb d'altres ja existents per a què, a través del treball corporatiu, es pugui
aconseguir generar un veritable canvi social. El programa Vitamina està compromès amb
persones i col·lectius de barris en risc d'exclusió social, proposant un treball de fons i llarg
recorregut amb l'objectiu de generar capital humà capaç de ser el motor del canvi social. Es
tracta d'un programa formatiu i de seguiment individual i grupal de 4 anys de duració.
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Amb aquest programa es pretén aconseguir els següents objectius: potenciar el creixement
dels joves en totes les seves dimensions i desenvolupar el seu talent, fomentar i madurar la
implicació i el compromís dels joves amb el seu entorn, reduir l'absentisme escolar, educar
en valors, dotar els participants de coneixements i habilitats en lideratge i en resolució
pacífica de conflictes, potenciar el paper de la dona com a líder i oferir una xarxa de
relacions per promoure la transformació social del seu entorn.
A la demarcació de Tarragona es treballarà amb 3 grups de joves gitanos: un grup del barri
de Centre de Tarragona, un grup del barri de Torreforta de Tarragona i un grup del barri de
Sant Josep Obrer de Reus.
La Fundació Privada Carta de la Pau Dirigida a l'ONU ha acreditat que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més s'ha
comprovat que no és deutora de la Diputació de Tarragona.
Al pressupost de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l'aplicació
pressupostària 8000/231/48212 SN Fundació carta de la pau dirigida a l'ONU per import de
10.000,00 euros.
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 38/2003,
de 17 de novembre, 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, la LLei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU una subvenció per la
realització del projecte Vitamina, en els termes següents:
Beneficiari

Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Municipi

Barcelona

Concepte

Projecte Vitamina

Pressupost elegible

39.322,00 €

% concedit

25,43%

Import concedit

10.000,00 €

Aplicació pressupostària

8000/231/48212

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
Certificat de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU, detallant el balanç de
despeses i ingressos, degudament signat i segellat, 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, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.
D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els 15.000 euros en
cas de subministrament de béns d’equips o prestació de serveis per empreses de
consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia, degudament confrontada, de com a
mínim tres ofertes presentades de diferents proveïdors i justificació expressa en cas que l’
elecció no recaigui en la més avantatjosa econòmicament.
En cas que s’imputin despeses de personal, cal adjuntar informe 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.
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 la documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment
de la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de la bestreta si escau, 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.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits
següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import del
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superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
- Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per
valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.
- Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4 general de
subvencions.
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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.

Ocupació i Emprenedoria
25. APROVACIÓ DELS CRITERIS D’ACCÉS ALS PLANS D’OCUPACIÓ DELS ESPAIS
NATURALS 2019, APROVACIÓ DELS PLANS D’OCUPACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB
ELS 3 PARCS NATURALS DE LA DEMARCACIÓ I EL PARATGE NATURAL D’INTERÈS
NACIONAL DE POBLET I APROVACIÓ DELS CORRESPONENTS ACORDS DE
COL·LABORACIÓ, EN EL MARC DEL PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 2019.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
En el marc de la Línia estratègica número 7 del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona
pel període 2015-2019, consistent en Col·laborar amb l’activitat econòmica i social local, i
amb l’objectiu d’Implementar l’acció social, garantint recursos destinats a desplegar plans d’
ocupació, i crear un marc de col·laboració explícit amb les administracions i les entitats que
tinguin dins de les seves prioritats l’acció social i ocupacional, la Diputació de Tarragona
mitjançant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, vol promoure la
realització de plans d’ocupació destinats a ocupar i millorar l’ocupabilitat de les persones
aturades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
El Pla de Foment de l’Ocupació, per a l’anualitat 2019, i en la part que correspon als Parcs
Naturals, preveu actuar als següents espais: Parc Natural del Delta, Parc Natural de
Montsant, Parc Natural dels Ports i Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. Així
doncs, es realitzaran 4 plans d’ocupació, un per cada parc, que estaran integrats per 3
persones i tindran una durada de 6 mesos.
L’objectiu únic d’aquests plans d’ocupació serà el condicionament d’entorns naturals.
Les persones destinatàries d’aquests plans seran aturats/des i en la seva selecció s’
aplicaran els Criteris d’accés als Plans d’Ocupació dels Espais Naturals 2019, que
s'annexen a l’acord.
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Durant l’execució d’aquests plans d’ocupació es proporcionarà als treballadors/ores que hi
participin formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i
professionals per tal d’afavorir la posterior inserció al mercat laboral.
Al pressupost 2019 de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi figuren els 4 projectes de
parcs naturals amb la següent distribució pressupostària:

8040.241.131
Retribucions
contractes
temporals

PROJECTE
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Plans de Foment
Ocupació 2019
2019.840.12

de

8040.241.16000 8040.241.22699
Seguretat
Despeses
TOTAL
Social
especials

l’
91.201,05 €

34.309,07 €

6.000,00 €

131.510,12 €

Per tal de regular la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els 3 Parcs Naturals i el
Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet existents a la demarcació s’ha redactat un
acord de col·laboració tipus, que s'annexa a l’acord.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’
organització comarcal de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
1- Aprovar els Criteris d’accés als Plans d’Ocupació comarcals i dels Espais Naturals 2019,
que s'anexen a l’acord.
2- Aprovar els 4 plans d’ocupació següents, en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació
2019:
Pla d’ocupació
PO Parc Natural dels Ports 2019

Personal

Actuació

3 persones

Condicionament d’entorns naturals

PO Parc Natural del Delta de l’
3 persones
Ebre 2019

Condicionament d’entorns naturals

PO Parc Natural de Montsant 2019 3 persones

Condicionament d’entorns naturals

PO Paratge Natural d’Interès
3 persones
Nacional de Poblet 2019

Condicionament d’entorns naturals

3- Aprovar els acords de col·laboració amb els 3 Parcs Naturals (Serra de Montsant, Delta
de l’Ebre i Ports) i el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet. S'annexa a l'acord l’
esborrany de conveni tipus amb les corresponents entitats.
4- Facultar al President per a la signatura dels acords de col·laboració i per dur a terme el
que calgui per donar compliment a l’acord.
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5- Notificar l’acord que s’adopti al Parc Natural dels Ports, al Parc Natural del Delta de l’
Ebre, al Parc Natural de Montsant i al Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet.
6- Comunicar l’acord que s’adopti a la Intervenció General i al Gabinet de Presidència i
Planificació.
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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SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
26. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADQUISICIÓ DE BÉNS PER MUTU ACORD SIGNAT
AMB PROPIETARI AFECTAT PEL PROJECTE DE MILLORES PUNTUALS DE
SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DE LES
TERRES DE L’EBRE, ANY 2018.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada en data 27 de
juliol de 2018, va acordar aprovar el Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a
diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre, any 2018.
2. Els responsables del Servei d’Assistència al Territori han informat, en data 16 de maig de
2019, que en fase d’execució de les obres de l’esmentat Projecte ha estat necessari
generar una afectació en una finca no prevista al Projecte, concretament al polígon 67
parcel·la
25
del
terme
municipal
de
Tortosa
(referència
cadastral
43157A067000250000KO), per tal d’ubicar un pou de filtració al marge esquerre de la
carretera T-301, al p.k. 6+500, i així millorar el drenatge de la mateixa.
3. S’ha signat, amb el titular de la finca afectada per l’execució d’aquestes actuacions,
conveni d’adquisició de béns per mutu acord, en el qual es determina la quantia de la
indemnització considerada justa per la Diputació.
Aquest conveni figura a l’expedient.
Fonaments de dret
1. La Llei 33/2003, de Patrimoni de les administracions públiques (en endavant, LPAP), en
el seu article 116, regula el procediment per a l'adquisició d'immobles per part de les
Administracions Públiques, indicant que l'adquisició directa és possible quan sigui
necessària per les peculiaritats de la necessitat de satisfer i la urgència de l'adquisició
resultant d'esdeveniments imprevisibles.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el conveni d’adquisició de béns per mutu acord signat amb el titular de la
finca que es relaciona, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte
de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les
Terres de l’Ebre, any 2018:
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Propietari
XXX

Domicili

NIF

XXX
43511 Tivenys

XXX
TOTAL

Import
700,58
700,58

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats imports, per un total de SETCENTS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (700,58), amb càrrec a la partida 4040
/453/61000 del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Transferir l’esmentat import al número de compte autoritzat pel titular de la finca
a aquests efectes.
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QUART. Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció
General i a la Tresoreria general.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
27. APROVACIÓ DE LES ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 A 5 (DEL
PC000001 AL PC0000030) DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE AL CASTELL-MONESTIR D’ESCORNALBOU, COFINANÇADES PEL PO
FEDER CATALUNYA 2014-2020.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern, de data 16 de març de 2018, es va adjudicar el contracte
de les obres d’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’Escornalbou cofinançades
pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, a l'empresa SERVIDEL, SLU (NIF B43387760).
2. El tècnic director de l’obra amb la conformitat del representant del contractista ha
presentat les cinc Actes de preus contradictoris següents:
-Acta de preus contradictoris núm 1 (del PC000001 al PC000003) d’aquest contracte,
signada el dia 8 d’octubre de 2018.
-Acta de preus contradictoris núm 2 (del PC000004 al PC000005) d’aquest contracte,
signada el dia 9 de novembre de 2018.
-Acta de preus contradictoris núm 3 (del PC000006 al PC0000015) d’aquest contracte,
signada el dia 5 de desembre de 2018.
-Acta de preus contradictoris núm 4 (del PC0000016 al PC0000019) d’aquest contracte,
signada el dia 4 de febrer de 2019.
-Acta de preus contradictoris núm 5 (del PC0000020 al PC0000030) d’aquest contracte,
signada el dia 8 de març de 2019.
3. D'acord amb l'informe del director d'execució de l'obra en data 22 de maig de 2019 el
pressupost d'execució material estimat que suposaran els preus contradictoris núm 1 a 5
(del PC000001 al PC0000030) inclosos en els actes serà de 42.282,58 €.
Fonaments de dret
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1. L’article 234.2 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), regula les
modificacions consistents en la introducció d’unitats d'obra no compreses en el projecte,
fixant els preus contradictòriament.
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:
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"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."
3. La competència per a l’aprovació de les Actes de preus contradictoris núm. 1 a 5 (del
PC000001 al PC0000030) 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 les Actes de preus contradictoris núm. 1 a 5 (del PC000001 al
PC0000030) del contracte de les obres d’abastament d’aigua potable al Castell-Monestir d’
Escornalbou cofinançades pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, signades pel tècnic
director de l’obra i el representant de l’empresa adjudicatària SERVIDEL, SLU, (NIF
B43387760).
Segon. Imputar la despesa derivada dels preus contradictoris d’aquest contracte (Actes
núm. 1 a 5) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1200/336/61901/02 del pressupost de
la Diputació.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal 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.
28. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES) DE 27 MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE III), LOT 4.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La UTE MAFO ENGINYERIA,SL - IMOGEP,SA (NIF U25807066), en data 15 de juliol de
2016, va constituir la garantia definitiva per un import de 422,50 euros per a respondre del
Lot 4 del contracte del servei de redacció dels plans d'acció per l'energia sostenible (PAES)
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de 27 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase III), del qual va resultar adjudicatària
per acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2016. El contracte es va formalitzar
el dia 12 d'agost de 2016.
2. En data 23 de maig de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària,
van signar l'Acta de recepció del servei (Acta de recepció final) i es va iniciar el termini de
garantia previst en el contracte d’un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2018, es va aprovar la liquidació
del contracte.
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4. El responsable del contracte, en data 24 de maig de 2019, informa favorablement la
devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L’article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 de la 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 dels contractes correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per
decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar la UTE MAFO ENGINYERIA,SL - IMOGEP,SA (NIF U25807066) la garantia
definitiva de l'esmentat contracte, per un import de QUATRE-CENTS VINT-DOS EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (422,50 €), constituïda el dia 15 de juliol de 2016 mitjançant
carta de Pagament núm. 2016000498, 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 del Servei d'Assistència Municipal i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
29. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 14 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’
OBRA) DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORES PUNTUALS
DE SEGURETAT I DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DE
LES 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. Per acord de la Junta de Govern, de data 27 d’octubre de 2017, es va adjudicar el
contracte per a l'execució de les obres del projecte de millores puntuals de seguretat i
drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l’Ebre a l’empresa UTE
TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU, per un import de 523.608,23
euros (IVA inclòs). Aquest contracte es va formalitzar el dia 24 de novembre de 2017.
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2. El dia 29 de març de 2019, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van signar l’Acta de recepció de les esmentades obres, en la
que es fa constar que es troben en bon estat i que s’han executat conforme a les
prescripcions tècniques i administratives que regeixen el contracte. La data de signatura de
l'Acta de recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia de l’obra, que és de
dos (2) anys.
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3. El cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori ha presentat en data 17 de maig de
2019, per a la seva tramitació, la certificació núm. 14 i final d’obra, per un import de
52.064,71 € (IVA inclòs).
4. L’import de les obres executades és de 575.672,94 euros (IVA inclòs), el que suposa un
increment respecte a l’import d’adjudicació de 52.064,71 € (9,94 %).
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (d'ara en
endavant TRLCSP), en el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de
contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les obres executades.
2. La competència per a l'aprovació de la certificació núm. 14 i última (certificat final d’obra)
correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 14 i última (certificat final d’obra) del contracte de les
obres del projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la
xarxa local de les Terres de l’Ebre, signada en data 17 de maig de 2019, pel equip director
de les obres i l’empresa adjudicatària UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SAU, per un import de CINQUANTA-DOS MIL SEIXANTAQUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (52.064,71 euros), IVA inclòs.
Segon. Disposar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3060-453-60901 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, es procedeixi a
emetre amb l’antelació prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2)
anys, i en els termes previstos en l’article 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
l’estat de les obres que de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la
garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les
obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori
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.
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30. APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT NÚM.1 DEL CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TP-2031 DE TARRAGONA A LA C-51. TRAM: L'ARGILAGA TV-2034 I
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES SUBSCRIT AMB
L'EMPRESA UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 14 de juliol de 2017 , es va aprovar l’expedient
de contractació de les obres del projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de
Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034, amb un pressupost base de licitació de
2.719.333,19 € (IVA exclòs).
2. En data 24 de novembre de 2017 la Junta de Govern va adjudicar el contracte de les
esmentades obres a la 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).
3. El cap del Servei de Projectes i Obres i el director de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori, com a directors de l’obra, en data 26 de març de 2019, van emetre informe
justificant la necessitat de redactar i tramitar una modificació del projecte de les
esmentades obres i la suspensió de la mateixa.
4. Per decret de Presidència 2019-0001119, d'1 d'abril de 2019, es va aprovar la suspensió
temporal de les obres fins a la resolució de la modificació del contracte.
5. Per acord de la Junta de Govern, de 10 de maig de 2019, es va autoritzar a l'equip
director de les obres, a redactar el projecte modificat de les esmentades 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 ha
de superar el 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.
6. En data 5 de Juny de 2019, el director de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori
presenta el 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, amb un pressupost d'execució
material de 2.741.962,55 €, el que representa un major cost respecte al pressupost
d'execució material del projecte primitiu de 456.808,61 euros (increment 19,99 %). D'aquest
increment, corresponen a les modificacions previstes en el plec 228.819,72 € (10,01%) i a
les no previstes 227.988,89 € (9,98%), per tant, el projecte modificat compleix amb les
limitacions d'import establertes en els plecs i en la legislació vigent.
7. En el projecte modificat consta la signatura del representant de la UTE adjudicatària del
contracte, mitjançant la qual accepten la modificació del contracte i donen conformitat a
l'execució de les obres aplicant al pressupost de contracta la mateixa baixa efectuada en el
contracte primitiu. Amb aquesta conformitat es dona per efectuat el requisit del tràmit
d'audiència al contractista previst a l'article 211 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Fonaments de dret
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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 i en l'article 234,
pel que fa a la modificació dels contractes d'obres.
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2. La competència per aprovar l'aprovació del projecte modificat i la modificació del
contracte correspon a la Junta de Govern, d'acord amb la delegació efectuada per decret
de Presidència núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el projecte modificat núm. 1 del condicionament de la carretera TP-2031
de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga TV-2034, amb un pressupost d'execució per
contracte de 3.262.935,43 € (IVA exclòs).
Segon. Modificar el contracte subscrit amb la UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
SAU Y TRANSMABER, SL "UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LLEI 18/1982
abreujadament UTE ARGILAGA, amb un major cost de TRES-CENTS NORANTA-NOU
MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
(399.785,55 €) IVA inclòs, resultant un import del preu del contracte de 2.399.685,55 € (IVA
inclòs), una vegada aplicat el coeficient de baixa d’adjudicació del 39,22003%.
Tercer. Autoritzar i Disposar l'import de la modificació de 399.785,55 € amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 3020-453-61964 del pressupost de la Diputació amb núm.
d'operació 2019023186.
Quart. Requerir a la UTE "EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU Y TRANSMABER, SL
"UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LLEI 18/1982 abreujadament UTE ARGILAGA
perquè en el termini de 10 dies a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de
l'acord, constitueixi una garantia complementària, per un import de SETZE MIL CINCCENTS VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS (16.520,06 €) corresponent al 5% de l'increment
de l'import d'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a
respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució de les obres del
projecte modificat.
Cinquè. Aixecar la suspensió de les obres i finalitzar-les en el termini de 3 mesos previst en
el Projecte modificat.
Sisè. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte modificat d’
acord amb l’establert en l’article 219 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Setè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
Vuitè. Comunicar-ho a l'Àrea d'Assistència al Territori, a la Intervenció General i a la Unitat
de Patrimoni.
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.
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31. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE
SUBSCRIPCIONS DE LLICÈNCIES AUTOCAD.
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 5 d’abril de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament de subscripcions
de llicències d’Autocad, amb un pressupost base de licitació de 77.926,11 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert simplificat, la Mesa
de Contractació, en data 8 de maig de 2019, va examinar la documentació administrativa
(sobre 1) aportada pels licitadors presentats, que són els següents:
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Núm.
Plica

LICITADORS

1

NKE CAD SYSTEMS, S.L.

2

DISPAL ASTUR, S.A.

La Mesa va examinar la documentació i va constatar que era correcta i va acordar
admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del
sobre 2 dels licitadors acceptats, que conté la documentació tècnica i proposició
econòmica, amb el resultat següent:

Sobre 3:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R S

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

1

NKE CAD SYSTEMS, S.L.

1. 52.685,00 €

2

DISPAL ASTUR, S.A.

1. 57.809,79 €

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió va valorar la oferta econòmica d’acord
amb els criteris de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’annex XII del
quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest
contracte, que es transcriu tot seguit:
“Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de tots els
licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta puntuació són
sense IVA... “
S'obté el resultat següent:
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Plica núm.

Licitador

Sobre B: Oferta econòmica (IVA
exclòs), fins a 10 punts

Puntuació

1

NKE CAS SYSTEMS, S.L.

52.685,00 €

10,00 €

2

DISPAL ASTUR, S.A.

57.809,79 €

5,63 €
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Per la qual cosa la Mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’
adjudicació del contracte del subministrament de subscripcions de llicències Autocad, a l’
empresa NKE CAD SYSTEMS, S.L., per un import de 63.748,85 € (IVA inclòs), per resultar
ser la que ha obtingut la millor puntuació i que compleix amb els requisits assenyalats als
Plecs, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereixen l’article 150.2
de la Llei de contractes del sector públic. L’acta de la Mesa es va publicar al Perfil de
Contractant.
4. En data 20 de maig de 2019, l’empresa NKE CAD SYSTEMS, S.L. (NIF B86798949) va
aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.634,25 €, i,
posteriorment la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
3. La competència per a l'adjudicació correspon al president de la Diputació de Tarragona,
qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 8 de maig de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de subscripcions de llicències d’Autocad
a l’empresa NKE CAD SYSTEMS, S.L. (NIF B86798949), per resultar ser l'empresa que ha
obtingut la millor puntuació, per un import de SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 63.748,85 euros, IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs)
IVA 21%
Preu del contracte

52.685,00 €
11.063,85 €
63.748,85 €

Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària

Import

Any

9020-920-64101
(2019022618D)

21.249,62 €

2019
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9020-920-64101
(2019022623D)
9020-920-64101
(2019022627D)

21.249,62 €

2020

21.249,61 €

2021

La despesa dels exercicis 2020 i 2021 resta subordinada a l’aprovació del corresponent
pressupost.
Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de contractant
d’aquesta Diputació.
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Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’
esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del 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.
32. APROVAR EL CANVI DE PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA I EL RESPONSABLE DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS EMPLEATS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SUBSCRIT AMB L'EMPRESA CUALTIS, SLU.
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 23 de desembre de 2016, es va adjudicar el
contracte del servei de vigilància de la salut dels empleats de la Diputació de Tarragona, a l’
empresa CUALTIS, SLU (NIF B84527977), per un import màxim de 60.800,00 € (IVA
exempt), pel preu unitari ofertat del reconeixement mèdic de 35,80 €.
2. El contracte es va formalitzar el dia 30 de desembre de 2016 amb una vigència inicial
des del dia 1 de gener de 2017 i una durada de dos (2) anys, amb la possibilitat de realitzar
pròrrogues anualment fins a un màxim de dos (2) anys més.
3. En data 22 de novembre de 2018, el cap de Serveis Generals, com a responsable del
contracte, ha informat favorablement la pròrroga del contracte, amb una valoració de
30.400,00 € (IVA exempt).
4. En data 4 de març de 2019 el cap de Secció de Serveis Generals va informar en relació
a aquest expedient el següent:
"La Unitat de Serveis Generals de l'àrea de Serveis Interns va promoure l'expedient de
referència per a contractar la prestació del servei de prevenció aliè per al desenvolupament
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de l'activitat preventiva de riscos laborals en l'especialitat de vigilància de la salut de la
Diputació de Tarragona.
El contracte es va adjudicar el 23 de desembre de 2016 a l'empresa Cualtis, SLU. El 21 de
desembre de 2018 es va aprovar la primera pròrroga.
Amb el traspàs de l'antiga unitat de Seguretat i Salut a l'Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, aquesta ha assumit les competències en matèria de vigilància de
la salut."
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5. La cap de Secció de la unitat de Gestió Econòmica i Nòmina de l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria, ha indicat que el nou responsable del contracte és el
senyor XXX i la nova aplicació pressupostària: 8030 - 920 - 22799.
Fonaments de dret
1. L’article 190 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector públic, l'òrgan
de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius.
2. La competència per autoritzar i disposar la despesa 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. Donar de baixa el saldo de les operacions 2016055613-D i 2018052147-AD per
imports de 8.132,00 € i 27.178,00 € respectivament, comptabilitzades amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2019-4020-920-22799.
Segon. Acordar que la responsabilitat del contracte del servei de vigilància de la salut dels
empleats de la Diputació de Tarragona es traspassa a l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019-8030-920-22799 (operació 2019017775-AD).
Tercer. Nomenar responsable del contracte esmentat al senyor XXX.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Serveis Generals i Recursos
Humans.
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.

33. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’
ÀRIDS PER ALS TREBALLS D’ASSISTÈNCIA A LA REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE
CAMINS I PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA (LOT 1 I LOT 2), AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
176.115,50 EUROS (IVA INCLÒS).
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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. El Servei d’Assistència al Territori (SAT), és el responsable de prestar l’assistència per a
la reparació de paviments i de camins municipals. Per a l’execució d’aquesta assistència
resulta necessari el subministrament a peu d’obra d’àrids de granulometria diversa per a l’
execució dels tractaments asfàltics de reparació dels camins.
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A banda, les Brigades de Conservació de Carreteres de la Diputació de Tarragona,
realitzen els treballs de manteniment ordinari i extraordinari de la xarxa local de carreteres, i
això implica la necessitat de disposar del subministrament d’àrids per a realitzar obres de
manteniment i reparació.
S’ha contemplat un total de 2 lots que es valoraran de forma separada i es troben
diferenciats de la següent manera:
Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona: que inclouen les actuacions a les comarques
del Tarragonès, Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Camp i Priorat.
Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre: que inclouen les actuacions a les comarques de
la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
A aquests efectes, el cap de secció de conservació del Servei d’Assistència al Territori, ha
redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’aquest
subministrament, 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 l’Àrea del SAT sobre les repercussions del
contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el tècnic responsable
del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la
contractació del subministrament d’àrids per als treballs d’assistència a la reparació de
paviments de camins i per a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de
Tarragona lot 1 i lot 2, amb un pressupost màxim de licitació 176.115,50 euros (IVA inclòs),
que, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha de regir la contractació esmentada.
3. En data 6 de juny 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 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
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4. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament d’àrids per als treballs d’
assistència a la reparació de paviments de camins i per a les obres de conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona lot 1 i lot 2, amb un pressupost màxim de licitació
de 176.115,50 euros (IVA inclòs), distribuït de la següent forma:
Pressupost màxim
sense IVA

IVA (21%)

Pressupost màxim
amb IVA

Lot 1

101.500,00

21.315,00

122.815,00

Lot 2

44.050,00

9.250,50

53.300,50

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 176.115,50 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a les aplicacions 3060-1531-21003 i 3060-453-21000 del pressupost
de 2019 i 2020 de la Diputació, amb núm. d’operacions 2019021929-A i 2019021933-A,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per l'exercici 2020.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert (no harmonitzat), d’acord amb l’
article 135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència al
Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de
contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
Gestió Administrativa
34. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE DELIMITACIÓ DE COMPETÈNCIES EN
INTERSECCIONS ENTRE LES CARRETERES DEL MINISTERI DE FOMENT I LES
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
i consideracions
1. L’Administració General de l’Estat és l’organisme titular de les carreteres de l’Estat i
n’exerceix les competències per mitjà del Ministeri de Foment, d’acord amb l’article 4
de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres.
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2. La Diputació de Tarragona té atribuïda la titularitat de les carreteres de la xarxa local
en el seu àmbit territorial, en aplicació de l’article 6 del Text refós de la Llei de
carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost i en té atribuïda la
competència sobre aquesta xarxa local, en aplicació de la disposició addicional
primera del mateix text legal.
3. Les interseccions entre les xarxes de carreteres d’ambdues administracions es
resolen amb una diversitat de dissenys composats de diversos elements (rotondes i
enllaços amb carrils d’acceleració i alentiment, ramals de connexió...). Això
comporta que sigui difícil precisar quin organisme ha de portar a terme les tasques
de conservació i manteniment, així com determinar quina és l’administració
responsable per intervenir en supòsits d’accidents o incidents en els trams
esmentats a les diferents parts de cada intersecció.
4. Aquesta situació d’indefinició fa necessari establir un acord que defineixi i delimiti les
competències en les interseccions entre les carreteres del Ministeri de Foment i les
carreteres de la Diputació de Tarragona.
5. En aquest sentit s’ha redactat un document a signar entre representants del Ministeri
de Foment i de la Diputació de Tarragona que fixa els criteris que permeten
determinar les competències sobre la conservació i explotació en les interseccions
que formen part de les xarxa de carreteres que exploten la Unitat de Carreteres de l’
Estat a Tarragona i el Servei d’Assistència al Territori de la Diputació. També s’
incorpora a aquest document un catàleg complet de fitxes que recullen de forma
gràfica la totalitat de les interseccions, ramals i enllaços existents, amb la seva
corresponent distribució de competències (Annex del document). Així mateix
aquestes fitxes es podran actualitzar quan es produeixi una modificació en un enllaç
o intersecció.
6. El criteri general de delimitació de competències que consta en el document
estableix que tots els elements que pertanyen a una via construïda de nova planta
per qualsevol dels dos organismes que subscriu el document, seran de titularitat de l’
organisme promotor durant l’execució de l’obra i assumirà les operacions de
conservació, manteniment i explotació dels esmentats elements durant l’execució de
l’obra. Un cop finalitzada i rebuda l’obra, es redactarà i signarà la fitxa corresponent
on es definirà amb claredat a quina de les dues administracions correspon la
conservació i explotació de les interseccions i els seus ramals i en quin punt es
produeix el canvi d’atribució, de conformitat amb els criteris que consten en el
document i en relació amb enllaços, passos superiors i inferiors, rotondes,
senyalització vertical, horitzontal i abalisament, carrils d’acceleració i alentiment,
drenatges, enllumenat i altres instal·lacions, obres de fàbrica -murs i talussos,
plataformes, espais interiors i zones enjardinades, vialitat i ús i defensa dels ramals.
Fonaments de dret
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1. L’article 6 i la disposició addicional primera del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’
agost atribueixen la titularitat de la xarxa local i les competències sobre aquesta
xarxa a la Diputació de Tarragona. Així mateix, l’article 11 del mateix text legal
estableix que les actuacions de les diverses administracions en la xarxa de
carreteres de Catalunya s’han de fer d’acord amb els principis de coordinació i
respecte mutu en l’àmbit competencial, en el mateix sentit es detalla a l’article 10 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. L’article 3 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del Sector Públic,
estableix la cooperació, la col·laboració i la coordinació entre les administracions
públiques com un dels principis que hauran de respectar en les seves actuacions i
relacions. L’article 143 del mateix text legal estableix que les administracions
cooperaran al servei de l’interès general i poden acordar de manera voluntària la
forma d’exercir les respectives competències de la millor manera que serveixi al
principi de cooperació. Així mateix la formalització de relacions de cooperació
requereix l’acceptació expressa de les parts, formulada en acords d’òrgans de
cooperació. En l’article 144.2 s’estableix que en els convenis o acords en què es
formalitzi la cooperació s’han de preveure les condicions i compromisos que
assumeixen les parts que el subscriuen.
3. Atès el contingut del document, es considera que es tracta d’un acord de cooperació
entre les dues administracions, i que per la seva naturalesa seria assimilable a la
competència delegada en matèria de relacions interadministratives del president de
la Diputació a la Junta de Govern, establert en el Decret núm. 2015-002266 de data
16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el document Acord de delimitació de competències en interseccions entre
les carreteres del Ministeri de Foment i les carreteres de la Diputació de Tarragona i
que consta com a annex a aquest acord.
2. Comunicar aquest acord a la Unitat de Carreteres a Tarragona del Ministeri de
Foment.
3. Facultar el cap de l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori per a la signatura d’
aquest Acord de delimitació de competències.
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.
35. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A L’AJUNTAMENT
DE MIRAVET PER ATENDRE LES DESPESES DE MANTENIMENT DEL PAS DE LA
BARCA SOBRE EL RIU EBRE, ANYS 2017-2019.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1.
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1. A la carretera TV-3023, sobre el riu Ebre, l’Ajuntament de Miravet presta el servei de
pas de barca des de temps immemorial. La barca està formada per dos llaguts sobre
els quals descansa una plataforma, tot subjecte per cables metàl·lics. L’entrada i
sortida de la barcassa es fa des d’uns embarcadors o ponts mòbils. El pas de barca
de Miravet és l'últim que queda amb aquestes característiques (sense motor) al llarg
de tot el riu Ebre i per tant un element patrimonial i turístic de Miravet.
2. La Diputació de Tarragona l’any 1991 dins de les competències que li són pròpies,
com és la d’assistència financera als ajuntaments en la prestació dels seus serveis,
va creure adient col·laborar econòmicament en les despeses que ocasiona aquest
servei de pas de barca, per considerar-lo necessari per a la població i
estar relacionat amb una carretera de la seva titularitat. Aquesta col·laboració
econòmica s’ha vingut portant a terme fins a l’actualitat.
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3. Amb data 3 de gener de 2019, s’ha rebut la sol·licitud de subvenció nominativa de l’
Ajuntament de Miravet per atendre les despeses del pas de barca de l’any 2017, per
un import de 4.447, 26 euros.
4. Tanmateix amb data 27 de febrer de 2019, s’ha rebut la sol·licitud de subvenció
nominativa de l’Ajuntament de Miravet per atendre les despeses del pas de barca de
l’any 2018 i de l’any 2019, per un import de 6.000 euros per a cada anualitat.
5. Per les seves singulars característiques aquesta activitat no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que té establertes aquesta Diputació, però
aquesta Corporació té la voluntat de col·laborar econòmicament en les despeses
que ocasiona el servei de pas de barca, en considerar-lo important per a la població,
atès el seu interès patrimonial i turístic i pel fet de servir de connexió entre un costat i
l’altre del riu Ebre de la carretera TV-3023, que és titularitat de la Diputació.
6. Són subvencions previstes nominativament aquelles que l’objecte, la dotació
pressupostària i el beneficiari de les quals estiguin determinats expressament en l’
estat de despeses del pressupost (l’article 65.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions), en aquest sentit al pressupost de 2019 s’
ha previst l’aplicació pressupostària 3070 4412 46202 “Ajuntament Miravet Pas de
Barca”, per un import de 6.000 euros per atendre la despesa de 2019 i en el
modificat de crèdit núm. 2 s’han incorporat 12.000 euros per atendre les despeses
del servei dels exercicis 2017 i 2018.
7. Tot i que s’ha utilitzat el conveni com un instrument habitual per canalitzar les
subvencions previstes nominativament en el pressupost, tal i com preveu la
normativa reguladora de les subvencions públiques, els convenis no són l’únic
instrument vàlid. Així doncs per tal de millorar en la gestió administrativa, atès que
està prevista una partida específica nominativament en el pressupostos de 2019 per
a l’Ajuntament de Miravet Pas de Barca, es proposa instrumentar les subvencions
sol·licitades mitjançant un acord de concessió, de conformitat amb la circular de
Secretaria General i Intervenció en relació amb els convenis de col·laboració i la
instrumentació jurídica de les subvencions de concessió directa previstes
nominativament en el pressupost.
8. Pel que fa a l’any 2019, l’Ajuntament de Miravet declara estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (o bé autoritzar
expressament la Diputació perquè pugui consultar les dades davant de l’AEAT
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8.

respecte del compliment de les obligacions tributàries). En cas que el beneficiari
tingui deutes pendents amb aquesta Diputació, es procedirà d’ofici a la compensació
del deute.
9. S’ha verificat que l’Ajuntament de Miravet no és deutor per cap concepte de la
Diputació de Tarragona.
10. Per al manteniment d’aquest servei, la Diputació ha incorporat al seu pressupost un
import de subvenció per als anys 2017, 2018 i 2019 de 6.000 euros per any, com a
màxim.
11. La competència per a la concessió de la subvenció nominativa correspon a la Junta
de Govern en virtut de la delegació efectuada pel President de la Diputació en data
16 de juliol de 2015 per Decret núm. 2015-002266.
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12. L’objecte d’aquesta subvenció no està comprés en els contractes regulats per la Llei
de contractes del sector públic.
13. La subvencions s’entendran acceptades si el beneficiari no manifesta el contrari en
el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
14. El termini d’execució de les actuacions subvencionades finalitza el 31 de desembre
de 2019. El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març
de 2020.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8,
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
15. En aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
aprovades inicialment el 21 de desembre de 2018 i publicades al BOP de manera
definitiva el 27 de febrer de 2019, es pot variar l’import inicialment atorgat si es
produeix algun supòsit establert en la Base núm. 25.4.
16. Respecte de l’any 2017 i 2018, l’Ajuntament ja ha presentat la documentació
justificativa, però l’aprovació dels justificants i el reconeixement de l’obligació es
tramitarà un cop s’acordi la concessió de les subvencions.
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 general 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.
6. Llei 7/1985/ de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
7. 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
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
9. Aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
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procediment de les administracions públiques i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic del ens locals altres disposicions concordants.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de
barca de l’any 2017 per un import màxim de 4.447,26 euros, en els termes següents:

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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Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi : Miravet
Concepte: manteniment del pas de barca sobre el riu Ebre any 2017
Pressupost elegible: 4.447,26 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 4.447,26 euros
Aplicació pressupostària: 2019-3070-4412-46202-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- Concedir a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de
barca de l’any 2018 per un import màxim de 6.000 euros, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi : Miravet
Concepte: manteniment del pas de barca sobre el riu Ebre any 2018
Pressupost elegible: 6.000 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 6.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019-3070-4412-46202-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Tercer.- Concedir a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de
barca de l’any 2019 per un import màxim de 6.000 euros, en els termes següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi : Miravet
Concepte: manteniment del pas de barca sobre el riu Ebre any 2019
Pressupost elegible: 6.000 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 6.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019-3070-4412-46202-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Respecte de l’exercici 2019, una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient
de justificació amb la tramesa de la següent documentació:

Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos.
Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses,
amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
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Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses
de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la
relació classificada de despeses o informe d’auditor.
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.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de les seves publicacions al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Miravet i 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.

INTERVENCIÓ
36. APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE BASE, PER LA
RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS
PRESTATS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ABRIL 2019.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Primer- Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE- Gestió d'
Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les condicions
d'aquesta funció administrativa, BASE - Gestió d'Ingressos ha de percebre com a
compensació econòmica per les despeses derivades de la realització de les tasques
encomanades una compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Tercer- Segons la liquidació voluntària liquidable d'abril, amb número 2019/002183, l'import
de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per part de BASE
- Gestió d'Ingressos és de 980,89 euros, atès que la recaptació total corresponent al
període transcorregut entre 1/04/2019 i el 30/04/2019 ha estat de 49.043,92 euros.
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Quart- El principi comptable públic de no compensació de les partides d'ingressos i
despeses obliga a registrar els descomptes com a despesa i els ingressos per l'import brut.
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Cinquè- D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona
2019 cal aprovar la despesa corresponent.
Fonaments de dret
Primer- Acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE – Gestió
d'Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 980,89 euros a favor de BASE
– Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica per la gestió de la
recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona detallats a la liquidació
voluntària liquidable 2019/002183 d'abril, a càrrec de l'aplicació pressupostària de la
Diputació de Tarragona 2019/6020/932/22708.
2. Formalitzar la compensació de la despesa pel concepte de l'apartat 1 amb els imports no
ingressats corresponents a liquidacions de taxes i preus públics descomptats per BASE –
Gestió d'Ingressos, detallats a la liquidació voluntària liquidable 2019/002183 del mes
d'abril, mitjançant la comptabilització de l’ordre de pagament i el manament de pagament.
3. Comunicar-ho a Tresoreria i a la Unitat de Fiscalització.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
37. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relació/ns
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.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, essent l’import total de
1.384,24 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................ 1.384,24 €
Núm. 1321 (Protocol)..................................................... 903,51 €
Núm. 1336 (EAD Reus).................................................. 395,30 €
Núm. 1317 (EAD Reus).................................................. 85,43 €
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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.
38. APROVACIÓ D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ DE L'ENDEUTAMENT
DEL MES DE JUNY DE 2019.
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De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- S'han calculat els imports a liquidar en concepte d'amortització i interessos dels diversos
préstecs de la Diputació de Tarragona amb el venciment durant el mes de juny 2019.
2.- S'ha emès informe d'Intervenció favorable.
Fonaments de dret
1.- Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-0190 de delegació de competències.
2.- Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Reconèixer les obligacions en concepte d'amortització i interessos de préstecs amb
venciment del mes de juny d'acord amb la relació adjunta:
Relació num. 01283 ............................................. 738.117,24 €.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
39. 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.
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.
3. 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 357.732,80 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
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Presidència............................................................ 44.292,95 €
Núm. 01313............................................................... 9.152,04 €
Núm. 01316............................................................. 26.868,46 €
Núm. 01328............................................................... 1.243,39 €
Núm. 01329............................................................... 7.029,06 €
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Secretaria-Intervenció............................................ 6.854,16 €
Núm. 01259.................................................................. 135,52 €
Núm. 01270.................................................................. 212,66 €
Núm. 01274.................................................................... 48,55 €
Núm. 01284............................................................... 3.939,80 €
Núm. 01358............................................................... 2.517,63 €
Serveis Interns.................................................... 130.764,70 €
Núm. 01322.................................................................. 675,60 €
Núm. 01323............................................................... 3.440,06 €
Núm. 01324............................................................. 80.267,56 €
Núm. 01325............................................................. 24.811,73 €
Núm. 01331............................................................. 11.386,01 €
Núm. 01332............................................................. 10.183,74 €
Recursos Humans................................................ 22.775,24 €
Núm. 01257............................................................... 9.800,74 €
Núm. 01326............................................................. 12.974,50 €

Coneixement i Qualitat......................................... 67.112,51 €
Núm. 01318............................................................... 8.087,69 €
Núm. 01337............................................................. 59.024,82 €
SAM.......................................................................... 8.219,75 €
Núm. 01266.................................................................. 283,36 €
Núm. 01267............................................................... 7.936,39 €
SAC......................................................................... 53.163,41 €
Núm. 01256............................................................... 1.343,97 €
Núm. 01278............................................................... 7.984,80 €
Núm. 01279............................................................... 1.400,84 €
Núm. 01289.................................................................. 151,25 €
Núm. 01290............................................................... 1.973,06 €
Núm. 01295.................................................................. 267,10 €
Núm. 01296............................................................. 18.736,98 €
Núm. 01302............................................................... 3.950,17 €
Núm. 01304............................................................... 2.488,00 €
Núm. 01310............................................................... 2.133,18 €
Núm. 01327............................................................. 12.734,06 €
SAT......................................................................... 24.550,08 €
Núm. 01333............................................................. 11.579,00 €
Núm. 01334............................................................. 12.971,08 €
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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 345,40 €, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAC.............................................................................. 345,40 €
Núm. 01320.................................................................. 345,40 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 358.078,20 €.
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4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
40. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen factures i
certificacions d’obra conformades pel responsable del SAT.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les certificacions i les relacions d’aprovació, s’ha emès l’
informe d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures i certificacions d’obra incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019, que es relacionen i s’annexen, per un import total de
940.590,15 € ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAT....................................................................... 940.590,15 €
Núm. 01300........................................................... 861.716,94 €
Núm. 01312............................................................. 78.873,21 €
2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consten a les relacions anteriors per
import total de 940.590,15 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
41. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA.
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De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut la relació núm. 01301 d’aprovació del reconeixement de l’
obligació respecte a la certificació final d’obra de l’expedient de contractació núm. 20172478.
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2. Un cop revisada i fiscalitzada la factura i la certificació final d’obra, s’ha emès l’informe
d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la factura i certificació final d’obra inclosa en la relació que es relaciona i s’
annexa, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 430.670,74 €, ja
que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAT....................................................................... 430.670,74 €
Núm. 01301........................................................... 430.670,74 €

2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 430.670,74 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
42. PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE L'APORTACIÓ PEL
FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ SINDICAL D'UGT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
CORRESPONENT A L'ANY 2018 I LLIURAMENT DE L'APORTACIÓ DE L'ANY 2019.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 16.02.2018 va ser aprovada i lliurada l’aportació pel
funcionament de la Secció Sindical d’UGT de la Diputació de Tarragona per un import total
de 1.000,00 € en concepte d’aportació pre-pagable amb justificació diferida, corresponent al
exercici 2018.
2. La Secció Sindical d’UGT de la Diputació de Tarragona presenta justificants per import
de 1.005,63 € a compte de l’aportació de l’any 2018. Aquesta justificació i reintegrament
compleixen el que estableix la base núm. 51 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’
exercici 2019.
3. De conformitat amb la base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent, l’
assignació pressupostària anual per al funcionament de cadascun dels òrgans de
representació del personal de la Diputació de Tarragona és de 1.000,00 €.
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4. Al pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2019/6020/920
/48900 per atendre aquesta despesa.
Fonaments de dret
1. Base 51 de les Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la justificació presentada per la Secció Sindical d’UGT de la Diputació de
Tarragona a compte de l’aportació corresponent a l’exercici 2018 per import de 1.005,63 €.
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2. Aprovar l’aportació a la Secció Sindical d’UGT de la Diputació de Tarragona, d’acord a la
Base 51 de les Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, i reconèixer
l’obligació per import de 1.000,00 € en concepte d’aportació pre-pagable amb justificació
diferida corresponent a l’exercici 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/6020
/920/48900.
3. Comunicar aquest acord a la Secció Sindical d’UGT de la Diputació de Tarragona i a la
Tresoreria.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
43. PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE L'APORTACIÓ PEL
FUNCIONAMENT DEL COMITÈ INTERCENTRES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
CORRESPONENT A L'ANY 2018 I LLIURAMENT DE L'APORTACIÓ DE L'ANY 2019.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 16.03.2018 va ser aprovada i lliurada l’aportació pel
funcionament del Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona per un import total de
1.000,00 € en concepte d’aportació pre-pagable amb justificació diferida, corresponent al
exercici 2018.
2. El Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona presenta justificants per import de
674,41 € a compte de l’aportació de l’any 2018; i retornen en metàl·lic l’import restant,
325,59 €. Aquesta justificació i reintegrament compleixen el que estableix la base núm. 51
de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2019.
3. De conformitat amb la base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent, l’
assignació pressupostària anual per al funcionament de cadascun dels òrgans de
representació del personal de la Diputació de Tarragona és de 1.000,00 €.
4. Al pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2019/6020/920
/48900 per atendre aquesta despesa.
Fonaments de dret
1. Base 51 de les Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona,
exercici 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar la justificació presentada pel Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona a
compte de l’aportació corresponent a l’exercici 2018 per import de 674,41 €, corresponent
als justificants presentats; i el reintegrament de l'import restant de 2018, per import de
325,59 €.
2. Aprovar l’aportació al Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona, d’acord a la
Base 51 de les Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, i reconèixer
l’obligació per import de 1.000,00 € en concepte d’aportació pre-pagable amb justificació
diferida corresponent a l’exercici 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/6020
/920/48900.

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 CAD05FC2E0F04A2F980B4C44DD88A35C i data d'emissió 05/07/2019 a les 12:27:30

3. Comunicar aquest acord al Comitè Intercentres de la Diputació de Tarragona i a la
Tresoreria.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 14 de juny de 2019 convenientment anonimitzada, en compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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