Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 17 de maig de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 17 de maig de 2019
Hora d'inici: 10:00
Hora de finalització: 10:17
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 6 de l'Ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora essent les 10:11h s'incorpora a
la sessió.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Abans d’iniciar el tractament dels assumptes de l’Ordre del dia, el President fa constar el
seu condol i el dels membres de la Junta de Govern a l'Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra
amb motiu de la defunció de la seva mare.
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 10 DE MAIG DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 10 de maig de 2019.
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Serveis Jurídics
2. DESESTIMAR RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Antecedents administratius
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1. En data 21 de març de 2018, la Sra. XXX va presentar un escrit a Correus (registrat d’
entrada a la Diputació de Tarragona el dia 22 de març de 2018), pel qual informava que
havia patit una caiguda a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, i
demanava la identificació de la companyia asseguradora del servei i de les instal·lacions.
2. En data 6 d’abril de 2018 va ser notificat a la Sra. XXX el requeriment d’esmena de
defectes observats al seu escrit, per mitjà del qual se li demanà que precisés quin tipus d’
acció pretenia exercitar contra l’Administració.
3. En data 20 d’abril de 2018 la Sra. XXX va presentar a Correus un escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial contra la Diputació de Tarragona (registrat d’entrada a la
Diputació el dia 23 d’abril de 2018), per danys ocorreguts el dia 23 de març de 2017 a
causa d’una caiguda que segons manifesta va patir a les escales del vestíbul de l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Reus.
En aquest escrit demanà una indemnització de 3.224,74 euros, en concepte de perjudici
personal i seqüeles.
4. Per decret de la Presidència núm. 2018-1450 s’admeté a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. XXX, que s’ha tramitat segons els
principis previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, la
regulació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
5. Després de la instrucció de l’expedient es va donar audiència als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual el representant de la reclamant va presentar un escrit d’
al·legacions en defensa dels seus drets i interessos, per mitjà del qual va anunciar la
presentació d’un informe de valoració de l’accessibilitat a l’Escola i Conservatori de la
Diputació a Reus i va sol·licitar la ratificació del tècnic signant.
6. En data 13 de març de 2019, d’acord amb el redactat literal de l’article 82.2 de la Llei 39
/2015, es va concedir un nou termini al reclamant perquè aportés l’informe exclusivament
com a document, cosa que efectuà en data 27 de març de 2019 a Correus (registrat d’
entrada a la Diputació en data 28 de març de 2019).
7. Per Provisió de l’instructor de 5 d’abril de 2019 es va donar audiència del referit
document a la resta d’interessats per un termini de 10 dies, durant el qual no s’ha presentat
cap escrit d’al·legacions.
Fets provats
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1. Els dies 23 i 31 de març de 2017 es van celebrar les Jornades Musicals a l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Reus, en el marc de les quals s’organitzaren
concerts i tallers oberts al públic en general en diversos equipaments del Centre.
2. Un dels concerts que va tenir lloc el dia 23 de març de 2017 va ser el del violoncel·lista
XXX, que es va celebrar al Saló Noble del Palau Bofarull de les 20 a les 21 hores.
3. El Saló Noble del Palau Bofarull es troba situat a la primera planta (tenint en compte que
entre aquesta i el vestíbul existeix una planta entresòl) de l’Escola i Conservatori de Música
de la Diputació a Reus.
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4. El dia 23 de març de 2017, els assistents al concert del violoncel·lista XXX podien
accedir al Saló Noble del Palau Bofarull tant pel vestíbul de l’Escola i Conservatori com per l’
entrada directa del Palau. Pel contrari, a l’hora d’abandonar el Saló Noble només es podia
emprar la sortida de l’Escola i Conservatori, per tal i com l’entrada del Palau Bofarull ja s’
havia tancat.
5. Al vestíbul de la planta baixa de l’Escola i Conservatori de Música de Reus hi existeixen
tres esglaons, situats just abans de l’arrencada de les escales que porten a les plantes
superiors.
6. El primer esglaó del vestíbul (el més pròxim a l’exterior de l’edifici) té una alçada de 15,7
cm., una amplada de 432 cm. i una profunditat de 371 cm.; el segon esglaó té una alçada
de 15,5 cm., una amplada de 309 cm. i una profunditat de 104 cm.; i el tercer té una alçada
de 16,3 cm., una amplada de 309 cm. i una profunditat de 541 cm.
7. Cadascun d’aquests tres esglaons disposa d’una banda adhesiva rugosa antilliscant
negra de 4 cm. d’ample, que s’estén per tota l’amplada de l’esglaó.
8. Els esglaons de l’escala d’accés al primer pis tenen una alçada de 17 cm., una amplada
de 117 cm., i una profunditat de 29,5 cm.
9. La data de construcció dels esglaons és la de la reforma integral de l’edifici, iniciada el 2
de gener de 1990 i finalitzada el 1991.
10. D’ençà de la data de construcció de l’edifici, ni aquest en general ni els esglaons del
vestíbul en particular han estat objecte de reformes arquitectòniques.
11. L’Escola i Conservatori de Música disposa d’ascensor per a accedir a les plantes
superiors de l’edifici. La porta de l’ascensor al vestíbul, venint des de l’exterior de l’edifici, es
troba situada just abans dels tres esglaons a què refereix el “fet provat” núm. 5.
12. La porta de l’ascensor a la planta entresòl i a la planta primera es troba situada al replà
d’arrencada de les escales cap als pisos inferiors i superiors.
13. En data 23 de març de 2017, a les 21:27 hores, la senyora XXX, de 76 anys d’edat, va
ser visitada al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Se li varen
diagnosticar “policontusiones”.
14. El nombre d’alumnes matriculats a l’Escola i Conservatori de Música a Reus durant els
darrers cursos és de: 374 (2013-14), 384 (2014-15), 388 (2015-16), 393 (2016-17) i 388
(2017-18).
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15. El nombre de professors i personal administratiu que han prestat serveis a l’Escola i
Conservatori de Música a Reus durant els darrers cursos és de: 40 (2013-14), 44 (201415), 42 (2015-16), 42 (2016-17) i 42 (2017-18).
16. El nombre d’actes oberts al públic realitzats a les instal·lacions de l’Escola i
Conservatori de Música a Reus al carrer Llovera durant els darrers cursos és de: 29 (201314), 26 (2014-15), 23 (2015-16), 35 (2016-17) i 35 (2017-18).
17. L’aforament de l’Auditori Higini Anglès, ubicat a les instal·lacions de l’Escola i
Conservatori de Música a Reus al carrer Llovera és de 240 persones.
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18. La direcció de l’Escola i Conservatori de Música no té coneixement d’altres
reclamacions o queixes relatives als esglaons del vestíbul.
19. Les testimonis proposades per la reclamant, ambdues treballadores del Centre, no van
observar com es va produir la caiguda, sinó que quan van acudir al lloc dels fets van trobar
la víctima estirada panxa a terra.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per a apreciar l'existència de responsabilitat patrimonial
L’article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys soferts en
els seus béns sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial
d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:

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

2. Exercici extemporani de l’acció de reclamació
L’article 67.1 de la Llei 39/2015 estableix que el dret a reclamar prescriu transcorregut un
any des de la producció del fet o acte que motivi la indemnització, o des de la manifestació
del seu efecte lesiu.
En el supòsit de fet la caiguda de la senyora XXX tingué lloc el dia 23 de març de 2017,
data que es configura, a tots els efectes, com la data de producció del dany. En la mesura
que la reclamació no va ser presentada fins el dia 20 d’abril de 2018, si es prengués la data
de la caiguda com a data d’inici del còmput de prescripció l’exercici de l’acció seria
absolutament extemporani. Ara bé, prèviament a la interposició de la reclamació, en data
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21 de març de 2018, la reclamant va presentar un escrit a Correus, adreçat a la Diputació
de Tarragona, el qual referia:
“Con el presente escrito nos dirigimos a la presente, con el fin de notificarle unos hechos
que les afectan directamente. (...)
El día 23 de marzo de 2017 nuestra representada sufrió un accidente en unas instalaciones
de su titularidad; se cayó en la Escola-Conservatori de Música de Reus, siento atendida en
urgencias COT del Hospital Sant Joan de Reus por dolor en la cadera, hombro y codo
derechos, persistiendo el dolor a día de hoy. Se adjunta informe clínico, de 27 de abril de
2017, emitido por la doctora de familia XXX.
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Les informamos de los presentes hechos a los efectos pertinentes, a la vez que les
rogamos que nos indiquen la compañía aseguradora del mencionado servicio e
instalaciones.
Con todo sirva este escrito como interrupción de los plazos de prescripción, según las
formas indicadas en el artículo 1973 del Código Civil.”
S’imposa plantejar, per tant, quin efecte va tenir aquest escrit en la interrupció del termini de
prescripció. La Comissió Jurídica Assessora, en el Dictamen 188/2018, va assenyalar (el
subratllat és nostre):
“En aquest sentit, la Comissió ha considerat que la interrupció del transcurs del termini de
prescripció s’aprecia quan en l’escrit que es presenta es manifesta que l’interessat té un
interès per a reclamar, encara que en aquell moment no disposi de tots els elements per a
fer-ho. Però s’ha considerat, en canvi, que no hi ha interrupció del termini de prescripció
quan els escrits tenen com a mer objectiu interrompre la prescripció de l’acció. És a dir, cal
vincular l’efecte interruptor de l’escrit presentat a una efectiva i veritable reclamació de
responsabilitat (dictàmens 94/2008, 36/2016, 152/2016, 315/2016 i 242/2017, entre d’
altres).”
Pel que fa a la jurisprudència, en la Sentència de la Sala Contenciosa, Secció Cinquena,
del Tribunal Suprem, núm. 671/2018, de 24 d’abril, s’accepta “que la prescripción se
interrumpe en virtud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no
idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la
Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de
hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías
posibles para ello.” I segueix dient: “[...] la sola comunicación de la intención de plantear
una reclamación sin acompañar explicaciones atendibles y suficientemente consistentes
que pudieran justificar una dilación en su presentación, no resulta idónea de por sí para
poseer la virtualidad interruptiva que se le pretende asignar. Y la sola manifestación de la
voluntad de reclamar, y del fundamento sobre el que descansa la reclamación, no sirve a
los efectos pretendidos, por la sencilla razón de que en tal caso de manera artificial podía
alargarse sin remedio el plazo legalmente establecido y volver a tener que proceder al inicio
de su cómputo. Incluso, de admitirse así, tampoco se atisba por qué no cabría, llegado el
caso, tratar de reincidir en el intento -interrumpir el plazo de prescripción- en más de una
ocasión con la sola manifestación de la indicada voluntad se vendría, en suma, a sustituir
de este modo y a defraudar la voluntad legal en la determinación del plazo de prescripción.
Entendemos, pues, que la sola declaración de la intención de formular una reclamación con
el objeto de interrumpir la prescripción no puede producir dicho efecto interruptivo.””
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Doncs bé, en aplicació d’aquesta doctrina s’ha de concloure que l’escrit presentat per la
reclamant a Correus en data 21 de març de 2018 no té eficàcia interruptora de la
prescripció, en la mesura que en aquesta comunicació no hi ha cap manifestació expressa
de reclamar contra l’Administració (només se la posa en coneixement d’uns fets “a los
efectos pertinentes”, se li demana que identifiqui la companyia d’assegurances, i es posa
de manifest la pretensió d’interrompre la prescripció d’una acció no revelada). I en
qualsevol cas, en aquest escrit no s’acompanyen explicacions “atendibles y suficientemente
consistentes”, en paraules del TS, que poguessin justificar una dilació en la presentació de
la reclamació (dilació que, per altra banda, tampoc es justifica amb la documentació
aportada posteriorment, perquè tots els documents aportats conjuntament amb la
reclamació són anteriors a 21 de març de 2018, data de presentació del primer escrit a
Correus).
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En conseqüència, caldria concloure que a data 20 d’abril de 2018, moment en què
efectivament es presenta la reclamació, l’acció ja havia prescrit.
Ara bé, juntament amb aquesta consideració cal tenir en compte que l’article 67.1 de la Llei
39/2015 preveu que en el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones el termini
de prescripció començarà a computar-se des de la curació o des de la determinació de l’
efecte lesiu. Pel que s’ha d’analitzar si en el supòsit de fet la possibilitat de determinar l’
abast total del dany s’hauria endarrerit respecte el dia de la caiguda, circumstància que, de
retruc, hauria demorat la data d’inici del còmput de prescripció. En aquest sentit, cal tenir en
compte que la senyora XXX reclama per 2 punts de seqüela, relatius a “manguito rotador
hombro derecho y epitrocleítis codo derecho”.
El Tribunal Suprem, en la Sentència de 24 d’octubre de 2011 (recurs 4816/2009) va
declarar (el subratllat és nostre):
“Así las cosas, la previsión legal citada de que el ejercicio de la acción de responsabilidad
ha de efectuarse siguiendo el principio de la actio nata, responde a la necesidad de no dar
comienzo el plazo de prescripción cuando del hecho originador de la responsabilidad se
infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el
momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, que por ello no comienza a computarse sino
a partir del momento en que dicha determinación es posible, cual es el supuesto de
enfermedades de evolución imprevisible o aquellos otros ocasionales casos en que la
enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible
predeterminación en su origen, mas no resulta de aplicación cuando el daño producido
resulta previsible en su determinación, y por tanto, cuantificable, pese a que permanezca el
padecimiento por no haberse recuperado íntegramente la salud o quedar quebrantada de
forma irreversible.”
És a dir, el termini de prescripció per a interposar la reclamació comença a computar des
del moment en que el dany resulta previsible en la seva determinació (i quantificació),
malgrat romangui el dolor o els danys siguin irreversibles. En el supòsit de fet, consta
incorporat a l’expedient l’Informe d’Atenció Primària de 5 d’abril de 2017, el qual refereix:
“Paciente valorada por traumatismo en hombro D: (...)
No tiene indicación de tratamiento quirúrgico, probable existencia de manguito rotador
parcialmente afectado, pero funcional.
Se espera una recuperación NO TOTAL, pero funcional con el paso del tiempo.”
Així mateix, consta incorporat a l’expedient l’informe clínic de l’Institut Català de la Salut de
10 d’abril de 2017, el qual refereix:
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“Paciente de 76 años (...). Se le han realizado radiografías de cadera y codo, en las que no
se han objetivado lesiones oseas agudas. Ha tomado Paracetamol desde entonces pero
aun tiene persiste el dolor en codo derecho y cadera derecha. En la exploración presenta
una epitrocleítis del codo derecho y dolor en la cadera sin limitación funcional.”
És evident, per tant, que almenys a data 5 d’abril 2017 ja era possible la determinació i
quantificació del dany relatiu a l’espatlla, malgrat persistís el dolor, perquè el facultatiu
mèdic ja va preveure l’abast definitiu de la lesió (que comportava la manca de recuperació
total de la víctima). De la mateixa manera que en data 10 d’abril de 2017 ja era possible
determinar i quantificar el dany relatiu al colze, malgrat persistís el dolor, perquè el facultatiu
mèdic ja havia identificat la lesió (epitrocleítis).
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Que la lesió ja estava definida a la data dels respectius informes és avalat pel fet que en
aquests no hi consta que se li receptés tractament rehabilitador per tal de garantir la seva
recuperació.
En conseqüència, la presentació de la reclamació de responsabilitat patrimonial no es podia
demorar més enllà del 10 d’abril de 2018, pel que a data 20 d’abril de 2018, data de
presentació de la reclamació a Correus, l’acció ja havia prescrit, imposant-se, doncs, la
seva desestimació. Val a dir, però, que encara que s’entengués que l’acció es va activar en
termini, la reclamació tampoc podria estimar-se, tal i com s’analitza a continuació.
3. Forma en què es produí la caiguda: manca d’acreditació dels fets, i en particular, que
fossin causats per l’absència d’elements arquitectònics
En el supòsit de fet, la senyora XXX reclama per danys l'origen dels quals situa en la
caiguda soferta als esglaons del vestíbul de l’Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Reus.
En els escrits presentats al llarg de la instrucció, la reclamant retreu a l'Administració que l’
entorn del segon i tercer esglaons (que són els que s’observen en les fotografies aportades
per la representació de la reclamant en data 7 de juny de 2018) no complia de forma
estricta amb la normativa d’accessibilitat i edificabilitat. A parer seu, els esglaons li van
suposar una barrera arquitectònica, constituint-se en la causa del dany al·legat.
Durant la instrucció de l'expedient ha quedat acreditat l'estat que presenta (i que presentava
en el moment dels fets) el lloc en què es va produir la caiguda. L'informe de la Unitat d’
Arquitectura Municipal de 21 de gener de 2019 descriu les dimensions del segon i tercer
esglaons, respectivament, en 15,7 i 15,5 cm. d’alçada, 309 cm. d’amplada (tots dos), i 104 i
541 cm. de profunditat.
Ambdós esglaons disposen d’una banda adhesiva rugosa antilliscant de color negre, de 4
cm. d’ample i que es perllonga de cap a cap de l’esglaó. Segons s’aprecia a les fotografies
(tant les aportades per la reclamant com les que incorpora l’informe tècnic), el contrast
cromàtic d’aquesta banda adhesiva amb el terra del paviment, de color blanc, és manifest i
diàfan. Quant a l’estat de conservació del paviment, tant l’informe tècnic com les fotografies
incorporades a l’expedient posen de manifest que no existeix cap tipus de desperfecte.
Pel que fa a la mecànica de la caiguda (això és, la forma en què es produí el sinistre), s’
anticipa ja en aquest moment que no es pot tenir per acreditada, perquè les testimonis
proposades per la reclamant (ambdues personal de l’Escola i Conservatori de Música) van
declarar durant la prova testifical que no van presenciar-la directament, sinó que quan van
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acudir al lloc dels fets ja s’havia produït. Una d’elles va trobar la reclamant estirada panxa a
terra, un cop acabat el concert, quan descendia per les escales; l’altra es trobava a l’
auditori quan va ser avisada que hi havia una senyora estesa a terra. Preguntades pel lloc
precís on van localitzar la víctima, ambdues testimonis van assenyalar un punt relativament
allunyat del segon i tercer esglaó; en una zona completament llisa.

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 F54FC2534FD6455BB4B0B48EA40C4379 i data d'emissió 07/06/2019 a les 08:25:51

Per tant, la realitat és que de la prova practicada no n'ha resultat acreditat què va provocar
la caiguda: si la configuració de la infraestructura o algun altre motiu desconegut, com
podria ser una simple distracció.
Val a dir que la manca de prova de la caiguda, en el cas present, revesteix una gran
importància, perquè el títol d’imputació al·legat no es basa en desperfectes concrets de la
infraestructura, ocasionats per manca de manteniment (com ara un clot, un trencament del
paviment, etc.) sinó en un pretès incompliment de la normativa d’accessibilitat i edificabilitat.
En data 27 de març de 2019 la reclamant ha presentat un informe tècnic signat pel Sr. XXX,
arquitecte, el qual conclou que l’escala del vestíbul no s’adequa a determinades condicions
d’accessibilitat, les quals concreta en: manca de regularitat anatòmica de l’escala, absència
de franja visual de 80 cm. en el sentit de la marxa, i absència de passamans.
Ara bé, es constata que l’informe en qüestió tampoc acredita la mecànica de la caiguda,
sinó que es limita a posar de manifest la pretesa falta d’adequació de l’entorn a la
normativa. Dit en altres termes: l’informe no justifica que el sinistre objecte de reclamació
fos provocat per la falta d’uns determinats elements arquitectònics.
En aquest sentit, s’ha de tenir present que la càrrega de prova dels fets controvertits recau
sempre en la reclamant, per imposició expressa de l’article 77.1 de la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques (el qual remet als criteris
de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil). A continuació es reprodueix parcialment la
Sentència de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem de 14 de juny de 2011 (recurs 2117
/2007, el subratllat és nostre):
"No podemos acoger ninguno de los motivos de casación que el actor formula en este
recurso y de cuyo enunciado dimos cuenta en los antecedentes de hecho de esta
sentencia. (...)
Porque una cosa es que las fotografías y las declaraciones de los testigos acrediten cómo
estaba y qué objetos había en la estancia que constituía el lugar de trabajo del funcionario,
y otra que esos medios de prueba acrediten que la caída fuera debida a ese estado u
objetos por tropezar el actor con alguno de ellos. Sobre esto último, el estudio que ha
realizado este Tribunal de los elementos de juicio obrantes en el expediente administrativo
y en los autos, nos conduce, cierto es, a discrepar de la conclusión de la Sala de instancia
de que no hubiera cables por el suelo, pues había algunos, aunque en un lugar que no
parece destinado al paso. Pero al mismo tiempo nos conduce a coincidir con ella cuando
afirma que ni las fotos ni las declaraciones de los testigos permiten deducir
indubitadamente que los cables " fueran la causa directa de la caída y [que] no [lo fuera]
simplemente una distracción ".
También, porque la carga de la prueba del imprescindible nexo causal que ha de existir
entre el funcionamiento del servicio público y el resultado dañoso pesa, en principio y como
regla, sobre quien reclama, siendo él, en consecuencia, quien ha de soportar que la duda
sobre la concurrencia de ese requisito sea resuelta en contra de su pretensión.
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Y, en fin, porque el hecho de que la estancia no cumpliera alguna de las exigencias en
materia de prevención de riesgos laborales, dará o deberá dar lugar a las sanciones y/o
requerimientos de corrección que prevén las normas ahí aplicables, pero no a una
indemnización si no se prueba que aquel incumplimiento fuera causa de un concreto daño
o lesión."
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O també la Sentència de la Sala Contenciosa del TSJ de Catalunya d’1 de gener de 1999
(recurs 547/1996, el subratllat és nostre), en un cas en què s’imputava la caiguda a la falta
de passamans en la instal·lació:
“(...) del contenido del expediente de gestión y de los autos no se demuestra que el hecho
(cierto e incluso reconocido) de la falta del pasamanos del lado izquierdo de la escalera del
barracón del IES de Corbera de Llobregat tuviese relación alguna con las causas
productoras de la desgraciada caída del actor, pues se ha omitido la necesaria prueba
sobre sus circunstancias lo que imposibilita imputarla a la falta de dicho elemento, sobre
todo si, más bien parece, que aquella pérdida de equilibrio se debió a un resbalón del Sr.
XXX".
En aplicació d’aquesta doctrina, és clar que la reclamant no s’havia de limitar a denunciar la
manca de determinats elements arquitectònics, sinó que tenia l’obligació d’acreditar que la
caiguda havia estat provocada, precisament, per l’absència d’aquests elements.
Per altra banda, cal assenyalar que la forma i el lloc en què fou trobada la víctima (estirada
panxa a terra a la zona llisa) no quadra amb la descripció dels fets que la reclamant va fer a
la segona pàgina de l’escrit de reclamació, allí on va dir que “En esta caída, tanto cadera,
espalda como mi codo derecho impactaron contra dichas escaleras”.
Es conclou, per tant, que en el supòsit de fet no es pot tenir per cert que existís cap relació
de causa-efecte entre l’estat de la infrastructura i la caiguda soferta per la reclamant.
Aquesta circumstància ja implica, per si sola, la desestimació de la reclamació. Ara bé, s’
adverteix que fins i tot donant certesa a la versió de la reclamant, la reclamació tampoc
podria estimar-se, tal com es raona a continuació.
4. Inaplicabilitat al cas de la normativa d’accessibilitat als edificis, ateses les condicions de
la víctima, que no presentava cap disminució física
Sens perjudici de la manca de prova constatada al punt anterior, cal fer referència, en
aquest punt, a la qüestió referent a l’aplicabilitat al cas de la normativa d’accessibilitat als
edificis.
Com s’ha dit més amunt, a l’informe aportat per la reclamant en data 27 de març de 2019,
el tècnic signant identifica un seguit d’incompliments de la normativa d’accessibilitat, que a
parer seu és configurada pel DA DB-SUA/2 (Document de suport del Document Bàsic de
seguretat d’utilització i accessibilitat, relatiu a “l’adequació efectiva de les condicions d’
accessibilitat als edificis existents”. Si bé el DA en qüestió no té caràcter normatiu (es tracta
d’un document redactat pel Ministeri de Foment pel qual es proporcionen criteris per al
compliment de la normativa), el DB- SUA (Document Bàsic de seguretat d’utilització i
accessibilitat) que interpreta sí que queda integrat en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),
aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març.
Precisament, l’article 2 del CTE preveu que aquest codi s’aplicarà a “las obras de
edificación de nueva construcción” (art. 2.2) i a “las obras de ampliación, modificación,
reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes” (art. 2.3). D’acord amb l’
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informe del tècnic provincial, l’edifici de l’Escola i Conservatori de Música va ser edificat l’
any 1991, i d’ençà no ha sofert cap tipus de reforma arquitectònica. Pel que, atenent, al
redactat de l’article 2, és clar que les previsions de la DB-SUA no li serien d’afectació.
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De fet, el mateix tècnic signant de l’informe aportat per la reclamant reconeix que la DB
SUA no és d’aplicació en edificis existents a la data de la seva aprovació en tant que no s’hi
facin obres d’ampliació, reforma o canvi d’ús. Ara bé, junt amb aquesta afirmació el tècnic
signant sosté que existeix una excepció quant a l’aplicabilitat del Codi Tècnic en aquest
tipus d’edificis, referida només a l’accessibilitat, per imposició de la Disposició addicional
tercera, apartat b), del Reial Decret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Al respecte, cal fer dues consideracions. La primera, referida als destinataris concrets de la
normativa d’accessibilitat. L’objecte del RDL 1/2013, segons l’article 1.a) de la norma, és “
Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y
efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la
autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en
la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación
(...)”
En sentit similar, l’article 1 del Decret 100/1984 de 10 d’abril, sobre supressió de barreres
arquitectòniques (norma vigent al moment de construcció de l’edifici) precisa que l’objecte
de la norma “és l’establiment de normes i criteris bàsics per a la supressió de barreres
arquitectòniques (...) per tal d’assolir l’accessibilitat i utilització d’aquests per les persones
afectades de qualsevol tipus de disminució, a la vegada que es millora la seva utilització
general”.
I també l’article 1.a) de la Llei 13/2014, d’accessibilitat (norma no vigent a la data de
construcció de l’edifici, però citada a l’escrit d’al·legacions presentat per la reclamant durant
el tràmit d’audiència) precisa que l’objecte de la llei és: “Establir les condicions d’
accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport,
els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats
d’interacció amb l’entorn.”
Del redactat d’aquests articles se’n desprèn que l’aplicació de la normativa d’accessibilitat a
supòsits de reclamacions de responsabilitat patrimonial com el que avui ens ocupa sempre
s’ha de posar en relació amb la condició física de la víctima. Allò que és rellevant, en
síntesi, és si al moment del sinistre la víctima patia algun tipus de disminució o discapacitat
prèvia, que afectés la seva mobilitat. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en la Sentència núm. 275/2013, de 4 d’octubre (recurs 506/2011, el subratllat és
nostre) ho expressà de la següent manera:
“La reja de desagüe no cumple con el Decreto 135/1995, que aprueba el Código de
accesibilidad de Cataluña. Sin embargo, dicho código va dirigido a reducir las barreras
arquitectónicas de las personas con movilidad reducida. No se ha acreditado que la
recurrente tuviese problemas de movilidad, por lo que dicha barrera arquitectónica no
debería suponerle un obstáculo. (...)
En conclusión, no ha quedado acreditado el funcionamiento anormal de la Administración,
debiendo de haber tomado la recurrente medidas necesarias en su deambular para evitar
la desgraciada caída, debiendo desestimarse la demanda presentada.”
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O més explícitament, la Sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona núm. 401/2013,
de 25 d’octubre (recurs 22/2013):
“Ahora bien la apelación parece pretender ligar infracción de las normas de accesibilidad y
peligrosidad y ello no resulta adecuado, pues la referida normativa en ningún momento
contempla la supresión o regulación de elementos peligrosos si no establecer normas de
adaptación de las barreras arquitectónicas o urbanísticas a la accesibilidad de personas
con sus facultades disminuidas, tal y como se deriva del art. 1 del Decreto, según el que su
fin es garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la
accesibilidad y la utilización de bienes o servicios de la sociedad, por lo que no cabe
identificar sin más incumplimiento de reglas de accesibilidad con peligro o imprudencia, por
lo que al no haberse acreditado de forma alguna que la rampa, por su pendiente, resultase
manifiestamente peligrosa no puede imputarse a la demandada responsabilidad por la
utilización que de ella hiciese un residente que, limitado físicamente pero no en sus
facultades de conocimiento y voluntad, la utilizaba para sus desplazamientos habituales y
reiterados con su silla de ruedas”. (...)
Descendint ja al cas que ens ocupa, si bé ha quedat acreditat que en el moment dels fets la
senyora XXX tenia 76 anys d’edat, no es té notícia que patís cap tipus de disminució o
discapacitat, i tampoc ho suggereixen els mateixos actes de la reclamant. Cal tenir en
compte que la caiguda va tenir lloc quan la víctima abandonava l’edifici, i que abans d’
arribar als esglaons del vestíbul havia baixat dos pisos per les escales (els graons de les
quals eren fins i tot més alts que els del vestíbul). També s’ha de ressaltar que anava tota
sola, sense acompanyants (fet que demostra que no patia cap disminució).
Es constata, per tant, la inaplicabilitat de la normativa d’accessibilitat en la present
reclamació, atesa la condició física de la Sra. XXX.
A més a més, cal tenir present quin era l’àmbit temporal d’exigibilitat de les condicions d’
accessibilitat i no discriminació previstos al mateix RDL 1/2013. L’art. 25.1 de la norma
disposa:
“1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.
No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los
espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos
máximos previstos en la disposición adicional tercera.1.”
L’esmentada disposició addicional tercera, al seu torn, prescriu:
“Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación.
1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:
b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010.
Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de
ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017.”
Ara bé, en el cas que ens ocupa, el sinistre sofert per la senyora Piqueras va tenir lloc el dia
23 de març de 2017, pel que és clar que les condicions d’accessibilitat no eren exigibles a
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la data del sinistre. Des d’aquesta perspectiva, s’ha d’entendre que tant el contingut com
les conclusions de l’informe tècnic aportat per la reclamant no es corresponen, per raons
temporals, amb el supòsit de fet.
En qualsevol cas, l’informe de la Unitat d’Arquitectura Municipal posa de manifest que fins i
tot en el cas que s’hagués acreditat la discapactitat o disminució de la víctima (cosa que no
s’ha fet), l’accés al Saló Noble de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus
complia perfectament amb allò que disposa el primer paràgraf de l’article 21 del Decret 100
/1984, sobre supressió de barreres arquitectòniques, en la mesura que l’edifici disposava d’
un itinerari vertical adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant la instal·lació d’
un ascensor:
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“Article 21
La comunicació vertical entre àrees d'ús públic haurà de realitzar-se, com a mínim,
mitjançant un element constructiu o mecànic accessible i utilitzable per les persones amb
mobilitat reduïda.”
La presència de l’ascensor a l’edifici es considera inqüestionable, perquè va quedar de
manifest arran de la declaració d’ambdues testimonis durant la prova testifical, i a més a
més consta recollit i documentat a l’informe del tècnic provincial. Precisament, a les
fotografies adjuntes a aquest informe s’observa amb total claredat que la porta de l’
ascensor al vestíbul es troba situada just abans dels esglaons on va ser trobada la víctima,
pel que el trànsit vertical del vestíbul als pisos superiors (i a la inversa) es podia fer per l’
itinerari adaptat, sense haver de transitar en cap moment pels esglaons del vestíbul (i de
fet, per cap esglaó, en tant que itinerari adaptat).
5. Trencament del nexe causal per actuació imputable a la mateixa víctima
El Tribunal Suprem ha declarat de forma reiterada que, malgrat ser la responsabilitat
patrimonial una responsabilitat de caràcter objectiu, aquesta característica no pot comportar
per se la imputació de tots els danys a l'administració pública. La Sentència de l'Alt Tribunal
de 30 de setembre de 2003 (recurs 732/1999), fent-se ressò d'un seguit de jurisprudència
anterior, declarà que la prestació per part de l'administració d'un determinat servei públic i la
titularitat per part d'aquella de la infrastructura material per a la seva prestació no implica
que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial converteixi les administracions
públiques en asseguradores universals de tots els riscos, a fi de prevenir qualsevol
eventualitat desfavorable o danyosa pels administrats que es produeixi independentment
de l'actuació administrativa. Si s’entengués el contrari – raona el Tribunal – el sistema de
responsabilitat es transformaria en un sistema providencialista no contemplat a
l'ordenament jurídic vigent.
En síntesi, per a imputar el resultat lesiu a l'Administració es requereix que els danys siguin
conseqüència del seu funcionament normal o anormal, de tal manera que si els danys són
conseqüència de l'actuació de tercers, o fins i tot de la mateixa víctima, s'interromp el
necessari nexe causal i no és possible apreciar la responsabilitat patrimonial de
l'administració.
Descendint ja al cas que ens ocupa, cal partir del fet que, com s’ha dit més amunt, els
esglaons tenien un bon estat de conservació. Des d’aquesta perspectiva, cal refusar la
presència de qualsevol tipus de desperfecte material, que hagués pogut motivar una
caiguda (circumstància que no és discutida per la reclamant).
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L’informe de la Unitat d’Arquitectura Municipal fa constar específicament la presència de
bandes adhesives rugoses antilliscants, de 4 cm. d’ample, i de la llargada dels esglaons,
pel que s’ha de concloure que el paviment en cap cas era relliscós. Tal com s’aprecia a les
fotografies (tant les que s’incorporen a l’informe com les aportades per la reclamant),
aquestes bandes rugoses són negres i contrasten fortament amb el color blanc del
paviment, pel que els esglaons eren perfectament visibles per als usuaris de les
instal·lacions, tant si es dirigien a l’exterior de l’edifici (cas de la víctima el dia dels fets) com
a l’interior.
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És evident, doncs, que els esglaons no suposaven cap risc, quan no presentaven cap
desperfecte, no eren relliscosos i eren perfectament visibles.
En aquest sentit, consta incorporat a l’expedient l’informe de la Direcció del centre pel qual
es posa de manifest que no es té coneixement d’altres reclamacions de responsabilitat
patrimonial per caigudes a la zona, o de queixes relacionades amb els esglaons. A l’hora
de valorar aquesta circumstància, cal tenir en compte que en el període comprès entre els
cursos 2013-14 i 2017-18 es van celebrar un total de 148 actes oberts al públic en general
al carrer Llovera, 35 dels quals el curs 2016-17.
I que, precisament durant aquest curs, el nombre d’alumnes matriculats va ser de 393, amb
un total de 42 treballadors (entre treballadors i personal administratiu i de serveis). Tenint
en compte, a més a més, que durant els cursos anteriors i posterior el nombre d’alumnes
matriculats i de personal havia estat molt similar. En el mateix sentit, no és sobrer ressaltar
que l’Auditori Higini Anglès, al qual s’accedeix, precisament, per mitjà de les escales
situades al final del vestíbul (i que va ser una de les seus dels actes de les Jornades
Musicals 2017), té una capacitat de 240 persones.
Tenint en compte aquestes dades cal tenir per cert que el pas pels esglaons del vestíbul és
molt concorregut, diàriament, principalment per alumnes i professors, però també per
visitants externs, com ara familiars dels menors i assistents als nombrosos actes que
organitza el Centre. Per tant, l’absència de reclamacions o queixes en un lloc tant transitat i
que va ser construït l’any 1991 (això és, emprat durant molts anys) confirma que l’estat de
la infrastructura no representa cap perill, i que el pas pels esglaons del vestíbul de l’Escola i
Conservatori era – i és encara a dia d’avui – fàcilment superable amb el nivell mínim d’
atenció socialment requerible.
A més a més, tal com s’ha apuntat a l’apartat anterior, a l’edifici existeix un ascensor que
permet el trànsit vertical entre pisos sense haver de passar per cap esglaó. Certament, l’
accés a l’ascensor de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus requereix l’
avís previ d’algun membre del personal (professorat o conserge). Aquesta mesura de
seguretat és completament lògica – i socialment obligada – en tant que el Centre imparteix
ensenyances a alumnes menors d’edat, els quals no estan capacitats per a utilitzar l’
ascensor lliurement (pel perill de quedar-hi atrapats, de caigudes al fossat, d’esqueixament
amb les portes, etc.). Aquesta circumstància, però, en cap cas significa que l’accés a l’
ascensor no sigui públic i lliure per als visitants (com sembla insinuar la reclamant al seu
escrit d’al·legacions); ans el contrari: tothom que el vol emprar pot fer-ho, avisant
prèviament a algun membre del personal.
En el cas concret de la senyora XXX, és clar que va tenir l’opció d’avisar algú del centre
perquè li facilités l’accés a l’ascensor. L’informe de la Direcció de 3 de setembre de 2018
posa de manifest que al concert al qual havia acudit la víctima hi assistiren també diversos
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professors, així com la Cap d’Estudis. Pel que en el moment d’abandonar el Saló Noble
(situat al 1r pis) la reclamant va tenir l’ocasió de sol·licitar l’ús de l’ascensor a algun d’
aquests membres del personal.
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Des d’aquesta perspectiva, s’ha de considerar que la decisió de la víctima de no transitar
per l’itinerari adaptat (cosa que li hagués evitat passar pels esglaons del vestíbul) va ser
plenament conscient i voluntària. Sense que, per altra banda, es pugui al·legar
desconeixement de l’existència de l’ascensor, perquè abans de començar el descens per
les escales cap a la planta entresòl hi va passar per davant, al replà d’arrencada de les
escales.
Per la resta, cal apuntar que la disposició de la víctima a la zona llisa on fou localitzada
(entre el segon i el primer esglaons comptats des de la porta d’entrada exterior al
Conservatori) implica que almenys el tercer esglaó del vestíbul (el més allunyat de l’
entrada, situat al costat de l’arrancada de les escales cap al primer pis) havia estat superat
sense més dificultats, essent a més a més que dels tres esglaons existents aquest era el de
major desnivell (16,3 cm, per 15,5 del segon i 15,7 del primer). En bona lògica, si l’esglaó
de més desnivell va ser superable també ho podien ser els dos següents.
La manca de perillositat de l’entorn i la presència d’un l’itinerari alternatiu adaptat
determinen que en el cas present la causa del resultat lesiu no radica en el servei públic
local - ni normal ni anormal -, sinó en l’actuació de la mateixa víctima, que no va caminar
per la zona amb la mínima atenció exigible, imposant-se la desestimació de la reclamació.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. XXX contra la Diputació de Tarragona,
per danys ocorreguts el dia 23 de març de 2017, arran d’una caiguda a les escales del
vestíbul de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus.
2. Notificar-ho als interessats.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE
L'EXERCICI 2019 A LA FUNDACIÓ PRIVADA APEL·LES FENOSA.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 31 de juliol de 1998 va acordar formar
part de la Fundació privada “Apel·les Fenosa”, amb domicili al Vendrell, juntament amb la
Sra. XXX, presidenta vitalícia, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Vendrell i un
màxim de deu patrons més, designats per la presidència, alhora que va aprovar-ne els
estatuts. En virtut de les previsions dels vigents estatuts els membres de la fundació tenen l’
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obligació de participar econòmicament en el finançament ordinari de l’ens mitjançant
aportacions econòmiques anuals previstes en el pressupost anual.
La Fundació privada Apel·les Fenosa es constituí mitjançant escriptura pública atorgada el
dia 6 d’agost de 1998, amb carta fundacional i número de protocol 1515, que incorpora els
seus estatuts i inventari de la dotació fundacional inicial aportada per la Sra. XXX.
Posteriorment, segons escriptura pública de data 16 de juny de 2016, número de protocol
864 (RE 1-2016-020262-1 de 21 de juny de 2016) diversos articles dels estatuts es van
modificar, un dels quals és l’article 13.1 i 2 per tal d’adequar-lo a la nova composició
motivada per la defunció de la Sra. XXX.
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En data 3 de gener de 2019 (RE 1-2019-000143-1), la Fundació sol·licita a la Diputació que
en qualitat de membre del Patronat de la Fundació faci efectiva la seva aportació
econòmica, corresponent a l’exercici 2019 per import de 15.000 euros, destinada a l’
execució de l’activitat pròpia de l’entitat.
Posteriorment s’ha rebut de l’esmentada Fundació la documentació preceptiva relativa als
acords adoptats en relació a l’exercici 2018 (comptes de resultats, memòria d’activitats i
memòria econòmica (RE 1-2019-017188-1)
La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2019, ha consignat la quantitat de
15.000 euros, a l’aplicació pressupostaria 2010–333–48900 corresponent a l’aportació de la
Diputació a la Fundació Apel·les Fenosa.
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 anual de la Diputació de Tarragona per a l’any 2019 a la
Fundació privada Apel·les Fenosa, amb domicili al Vendrell, per import de 15.000 euros.
Segon.- Acceptar la documentació presentada justificativa de l’aportació de l’exercici 2018, i
reconèixer l’obligació corresponent a l’aportació de l’exercici 2019, per la quantitat de
15.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2010-333-48900.
Tercer.- Notificar l’acord a l'interessat i comunicar-ho 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.
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES
INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS. RESOLUCIÓ 2.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
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1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la documentació
preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació per a la contractació
d’activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals vigent dins de la convocatòria
aprovada per Junta de Govern de 8 de març de 2019 i publicada el 14 de març de 2019. La
modificació de la convocatòria aprovada per Junta de Govern de 12 d'abril de 2019 i
publicada el 24 d'abril de 2019.
2. Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha comprovat
que les actuacions justificades són subvencionables i compleixen amb els requisits
establerts a la convocatòria.
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3. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 12 resolucions
anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent .
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria, el crèdit no esgotat en un
procediment s'acumularà en el següent, per tant en aquest acord el crèdit disponible és de
114.661,81 euros: els 100.000 euros d'aquesta resolució núm. 2 més 14.661,81 euros
restants de la resolució núm. 1.
5. Els peticionaris 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, també s’ha comprovat que no són deutors per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
6. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de Subvencions.
7. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al
beneficiari referits a aquesta subvenció.
8. En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit suficient
per atendre aquestes partides.
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 i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46201 les següents
subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:

Ajuntament d'Amposta

Concepte subvenció:

JUNIOR'S ORQUESTRA el 13 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

5000 euros

Import concedit:

3346 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat

Concepte subvenció:

Companyia teatral l'Artesana el 10 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bellvei

Concepte subvenció:

Ball de Diables de Llorenç del Penedès el 17 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1350 euros

Import concedit:

1350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bellvei

Concepte subvenció:

Ball de diables Sant Jaume dels Domenys el 17 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte subvenció:

Ball de Bastons de Cambrils el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte subvenció:

Grup d'Havaneres 'Arrels dels Ports' el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte subvenció:

DINSDUNGAT ANIMACIO el 24 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabra del Camp

Concepte subvenció:

Mulassa de Valls (Unió Anelles de la Flama) el 5 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabra del Camp

Concepte subvenció:

DJ OGT el 17 d'agost de 2018
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Pressupost Elegible:

720 euros

Import concedit:

720 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabra del Camp

Concepte subvenció:

Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabra del Camp

Concepte subvenció:

ALL COVERS el 17 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

907,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabra del Camp

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 23 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

È V el 24 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Conesa

Concepte subvenció:

TARRACO ADVENTURE, S.L. el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1331 euros

Import concedit:

1331 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Conesa

Concepte subvenció:

EL BURRO DELS JOCS el 13 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Conesa

Concepte subvenció:

TARRACO ADVENTURE, S.L. el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

545 euros

Import concedit:

545 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Corbera d'Ebre

Concepte subvenció:

E B M el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Corbera d'Ebre
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Concepte subvenció:

COBLA MIRANTFONT el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

J C Magia el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2600 euros

Import concedit:

2600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Móra la Nova

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA LA GINESTA el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

TRENCAMANDRES el 13 de març de 2018

Pressupost Elegible:

360 euros

Import concedit:

360 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

SCHOLA CANTORUM el 21 de gener de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

SCHOLA CANTORUM el 1 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

Tandarica Orkestar el 1 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

Fores Band el 15 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

DJ CLUB SESSIONS - DISCOMÒBIL el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Brinca Park el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

DJ CLUB SESSIONS - DISCOMÒBIL el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Orfeó Santa Coloma el 10 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Espectacles visuals i animacions TOP LEVEL el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

749,99 euros

Import concedit:

749,99 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

EL BURRO DELS JOCS el 14 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Porrera

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA NOVA SATURNO el 10 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

3400 euros

Import concedit:

3400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pratdip

Concepte subvenció:

Cultrum el 20 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Renau

Concepte subvenció:

DJ CLUB SESSIONS - DISCOMÒBIL el 14 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

2586 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Renau

Concepte subvenció:

AVENTURA LATINA el 14 de juliol de 2018
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Pressupost Elegible:

4500 euros

Import concedit:

4500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Reus

Concepte subvenció:

XIM XIM MIG GRAU el 24 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Reus

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 24 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

DML SOUND el 15 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Salomó

Concepte subvenció:

D-COVERS el 17 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3478,75 euros

Import concedit:

3475 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Salomó

Concepte subvenció:

ORQUESTRA ALBADA el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

6776 euros

Import concedit:

4400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

EL BURRO DELS JOCS el 20 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

CAT ROCK el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2662 euros

Import concedit:

2662 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

ALL COVERS el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
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Concepte subvenció:

Colla de diables Keresus el 27 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

Colla de diables Keresus el 18 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

L'Invisible titelles el 25 de març de 2018

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

Ball de Bastons de Montblanc el 1 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallmoll

Concepte subvenció:

COR AUDITE el 20 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

TorralbaTeatre el 21 de gener de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

FAN FAN SHOW el 23 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

COBLA REUS el 8 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

Colla Gegantera El Calçot - AAEET el 9 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

POP & ROLL el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

Colla Gegantera ''La Pessigolla'' de Valls el 9 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

Colla Gegantera El Calçot - AAEET el 3 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vila-rodona

Concepte subvenció:

Colla Gegantera ''La Pessigolla'' de Valls el 3 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

TORRAIRES DE MONTBLANC el 28 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

ENXANCARRA PERCUSSIO el 21 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 15 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

2100 euros

Import concedit:

2100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 15 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

TRENCAMANDRES el 14 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

492 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:24

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 F54FC2534FD6455BB4B0B48EA40C4379 i data d'emissió 07/06/2019 a les 08:25:51

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aldea

Concepte subvenció:

Brasil Tropical Dance el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 19 d'abril de 2018 (Act 1)

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 20 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 19 d'abril de 2018( Act 2)

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

J, humor sin mas... el 31 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

ALLIOLI grup de versions el 20 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

3200 euros

Import concedit:

3200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Ball de Sant Miquel i diables de la Riera el 20 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Xaranga la Murga el 22 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

CIRC ANTARES el 21 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

2200 euros
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Import concedit:

2200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Ball de Sant Miquel i diables de la Riera el 20 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

conjunt 9 stil el 31 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

467 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

HABANA VIEJA. HAVANERES el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Cobla La Principal de Tarragona el 14 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Sénia

Concepte subvenció:

ORQUESTRA EUROPA el 23 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

5021,5 euros

Import concedit:

4015 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Masroig

Concepte subvenció:

COBLA MIRANTFONT el 11 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

627 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Masroig

Concepte subvenció:

Himalaya Orquestra el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3630 euros

Import concedit:

3630 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Masroig

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Perelló

Concepte subvenció:

A T el 11 de setembre de 2018
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Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Perelló

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA AGRUPACIÓ MUSICAL CANAREVA el 15 de juny
de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1333 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

G de Foc el 6 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

200 euros

Import concedit:

200 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

G de Foc el 6 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

236 euros

Import concedit:

236 euros

Total: 99.804,49 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 99.804,49 euros, resten per
tant 14.857,32 euros que s'acumulen a la següent resolució.
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva
concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat 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.
5. PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS I BAIXA DE GRUPS CULTURALS I
/O PERSONES A L'ECATÀLEG. MAIG 2019.
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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.
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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 i bases específiques 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 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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.
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:
BLOODY GUMS
Música
Música/pop/rock
CHECK & GO! Management
Música
Altres Tipus de música
Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau
Espectacles de Carrer
Colles Castelleres
EBRE FESTA
Tallers
Tallers
ORQUESTRA MIAMI PLATJA
Música
Grups Orquestrals
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SomUnMunt
Música
Altres Tipus de música
Trescatorze Territori i Paisatge SCCL
Espectacles Familiars
Contacontes Infantil
'XHOROS!' CHORAL PROJECT
Música
Corals
Actualitzacions:
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Cobla la Mitja Lluna
Cobla La Principal de Tarragona
Espectacles:
* Nom: Ballada de sardanes · Preu: 975 euros
* Nom: Cercavila o Processó · Preu: 975 euros
* Nom: Concert · Preu: 1200 euros
* Nom: Aplec de sardanes (1 ballada) · Preu: 975 euros
Grup escènic de la SCER
Espectacles:
* Nom: Un esperit burleta · Preu: 700 euros
* Nom: MENTIDERS · Preu: 700 euros
La Corriola Teatre
Espectacles:
* Nom: Llir entre cards. L'amor de Tirant lo Blanc i Carmesina · Preu: 1000 euros
* Nom: A les fosques! · Preu: 1000 euros

LA TRAMOIA DE VILA-SECA
Espectacles:
* Nom: Això no és vida! · Preu: 1000 euros
* Nom: Molt soroll per res · Preu: 1000 euros
* Nom: Coses que dèiem avui · Preu: 1000 euros
Sonsin
Espectacles:
* Nom: Es un espectacle de màgia infantil familiar ja que els pares també participan. · Preu:
350 euros

2.- Que es doni de baixa la següent petició:
Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas
Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:24

- 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
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
6. AUTORITZAR L'AMPLIACIÓ DEL CRÈDIT DISPONIBLE A L'OPERACIÓ COMPTABLE
QUE CONTÉ EL SALDO DE LA CONVOCATÒRIA DEL PAM 2017.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) regula a la
base 15a la disposició del romanents produïts en l’adjudicació i/o en l’execució, en concret,
a la base 15.3 disposa que els romanents superiors a 5.000 € es poden destinar a una
nova actuació d’inversió.
2. A l’estudi d’incorporacions de romanents fet per la unitat gestora de la subvenció a
petició de la Intervenció de la Diputació de Tarragona, es va sol·licitar incorporar el saldo
autoritzat a l'operació comptable A comptabilitzada a l'aplicació pressupostària 2018-1010942-76217-02 (Núm. operació A 2017005125), per poder atendre les noves actuacions per
disposició de romanents.
3. La Intervenció de la Diputació de Tarragona, donant compliment amb la normativa vigent,
va donar de baixa el saldo autoritzat a l'operació comptable A comptabilitzada a l'aplicació
pressupostària 2018-1010-942-76217-02.
4. La unitat gestora va sol·licitar en data 6 de febrer de 2019 la modificació de crèdit per
suplementar l'aplicació pressupostària 1010-942-76217 del pressupost vigent, per poder
atendre les peticions dels ens locals. Així doncs, a la modificació de crèdit núm. 2 del
Pressupost de la Corporació, exercici 2019, de 29 de març de 2019, es va aprovar
inicialment l'esmentada modificació, per import de 140.487,74 euros. Aquesta modificació
ha esdevingut definitiva en data 30 d'abril de 2019.
Fonaments de dret
1. Articles 175 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, on es regulen les baixes per
anul·lacions de crèdit i les modificacions de crèdit mitjançant suplements de crèdit,
respectivament.
2. Base 15.3 de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2017, on
s'estableix la destinació dels romanents produïts per l'adjudicació i/o execució de les
actuacions subvencionades.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'ampliació del crèdit disponible a l'operació comptable A que conté el
saldo de la convocatòria del PAM 2017, comptabilitzat a l'aplicació pressupostària 1010942-76217 del pressupost vigent, per import de 140.487,74 euros.
Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció General.
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
7. AUTORITZAR L'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DEL MONTMELL PER A L'ACTUACIÓ “REPARACIÓ DE
LA COBERTA DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DEL NUCLI DE PINEDES ALTES" DEL
PEXI 2018.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió de la subvenció del PEXI 2018.
2. A l’Ajuntament del Montmell se li va concedir la subvenció del PEXI 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l'actuació: Reparació de la coberta del dipòsit d'aigua potable del nucli de Pinedes
Altes
Pressupost Elegible: 23.411,40 euros
% concedit: 54,60%
Import concedit: 12.783,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76204-01
Número d'operació anterior: 2018039368
3. El 25 de febrer de 2019 i amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2019007612-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament del Montmell va presentar un modificat
del projecte tècnic .
Nom de l'actuació: Annex al projecte de la coberta del dipòsit d'aigua potable del nucli de
Pinedes Altes
Nou pressupost de l'actuació: 38.112,02 euros
Pressupost elegible: 38.112,02 euros
Recursos propis: 25.329,02 euros
Subv. PEXI 2018: 12.783,00 euros
4. S’ha revisat el projecte modificat i s’ha comprovat que s'adequa al que regulen les bases
del PEXI 2018 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i
la idoneïtat del nou document tècnic.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019-1010-942-76204-02 hi ha crèdit
suficient.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. 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.
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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.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques de la subvenció concedida a l’
Ajuntament del Montmell del PEXI 2018, per a l'actuació "Reparació de la coberta del
dipòsit d'aigua potable del nucli de Pinedes Altes" actualment amb càrrec a la partida 20191010-942-76204-02.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
del Montmell que es detalla a continuació:
Nom de l'actuació: Annex al projecte de la coberta del dipòsit d'aigua potable del nucli de
Pinedes Altes
Nou pressupost de l'actuació: 38.112,02 euros
% concedit: 33,54 %
Subv. PEXI 2018: 12.783,00 euros
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. 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.
8. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’
AJUNTAMENT DE LA RIBA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2018 (PAM 2018), PER A
L'ACTUACIÓ “CAMP DE FUTBOL DE LA RIBA: LAVABOS PÚBLICS" I DESTINAR
L'IMPORT A "MILLORA XARXA D'AIGUA CARRER DEL PONT".
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 concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament de la Riba se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Camp de futbol de la Riba: Lavabos públics
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Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 30.540,51 €
% concedit: 18,45 %
Import concedit PAM 18: 5.634,73 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
3. El 16 d'abril de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2019014821-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de la Riba va presentar una sol·licitud
de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
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Nou objecte de subvenció: Millora xarxa d'aigua carrer del Pont
Pressupost actuació: 46.400,70 €
Pressupost elegible: 46.400,70 €
Recursos propis: 34.070,96 €
Subv. PAM 2018: 5.634,73 €
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 l'informe tècnic sobre la subvencionalitat de
l'actuació presentat per l'Ajuntament de la Riba determina que la subvencionalitat de
l'actuació és total.
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 23 d'abril 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
la Riba, per a l'actuació “Camp de futbol de la Riba: Lavabos públics”, i destinar l'import a
l'actuació “ Millora xarxa d'aigua carrer del Pont”, actualment amb càrrec a la partida 20191010-942-76218-02.
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Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Riba
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Millora xarxa d'aigua carrer del Pont
Pressupost elegible: 46.400,70 €
% concedit: 12,14%
Subv. PAM 2018: 5.634,73 €
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.
9. INICIAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA I PAGADA A L'AJUNTAMENT DE LA VILELLA BAIXA PER AL PROGRAMA
DE DESPESES CORRENTS, DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2016.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 30 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 PAM 20132016, anualitat 2016, per al Programa de despesa corrent a l’Ajuntament de la Vilella Baixa,
per import de 938,17 euros.
2. El 7 de maig 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. La Intervenció General de la Diputació proposa el reintegrament parcial de la subvenció
concedida i pagada per un import de 938,17 euros, de conformitat amb l'art. 37.1 c) de la
LGS, d'acord amb les verificacions realitzades. L'informe del control financer diu el següent :
"En el decurs dels treballs de control el beneficiari ha presentat despeses per import de
38.311,72 euros, de les quals es consideren acceptades i correctament justificades
despeses per import de 36.243,83 euros.
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S’ha comprovat que entre les despeses presentades consten 3 factures en les que s’ha
detectat una errada pel que fa al seu import respecte de la que es va fer constar en la
relació de factures de l’expedient justificatiu de la fase de gestió de la subvenció:

Descripció

Núm. fra.

Data fra.

Tercer

Import imputat
fase de gestió

Import correcte
fase de control

Manteniment

610070

15/07/2016

Ebrequalitat SA

365,38 €

65,38 €

Manteniment

618386

31/12/2016

Ebrequalitat SA

293,71 €

93,71 €

Manteniment

929

14/07/2016

XXX

198,01 €

98,01 €
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L’article 37.1 c) de la LGS estableix, com a una de les causes de reintegrament “l’
incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient”, per tant, d’acord amb
aquest article correspon el reintegrament de la part proporcional no justificada i l’import que
correspondria al beneficiari seria de 36.243,83 euros.
La diferència entre les despeses presentades i l’import de la justificació acceptada en la
fase de control financer correspon als conceptes següents:
Descripció

Núm. fra.

Data fra.

Tercer

Import

Observacions

Consum elèctric

4673

13/12/2016

Endesa Energia SA

275,09 €

No s’ha acreditat el
pagament de la fra.

Consum elèctric

4674

13/12/2016

Endesa Energia SA

332,69 €

No s’ha acreditat el
pagament de la fra.

Consum elèctric

Assegurança
accidents

1440

-

26/01/2016

-

8,63 €

L’import de la fra. és
14,30€, s’accepten 5,67
€ corresponents al
períodes
subvencionable

Ocaso SA

1.451,48 €

Fres. no acceptades en
la fase de gestió

Total no acceptat

2.067,89 €

Endesa Energia SA

"
4. De conformitat amb el punt 5è de l'informe de control financer de beneficiaris de
subvencions, emès per la Unitat Gestora de Control de Subvencions de data 30 d'abril de
2019, les dades econòmiques són les següents:
Despeses presentades: 38.311,72 euros
Import lliurat: 37.182 euros
Import de la justificació acceptada: 36.243,83 euros
Import que correspondria: 36.243,83 euros
Import a reintegrar: 938,17 euros*
* respon a la diferència entre l'import lliurat (37.182 euros) i l'import de la justificació
acceptada (36.243,83 euros)
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.
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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.
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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 13a de l'Annex 5 "Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona" del Decret
155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execucció del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, que regula el
reintegrament per falta de justificació parcial.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida i pagada
a l'Ajuntament de la Vilella Baixa, del PAM 2013-2016, concedida l’any 2016, per un import
de 938,17 euros, més els interessos de demora corresponents des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi la procedència del reintegrament.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al
de la notificació d'aquesta resolució, perquè al·legui o presenti els documents que consideri
pertinents. Durant aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència Municipal, de dilluns a
divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció General de
la Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
10. APROVAR INICIALMENT LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR
LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE PROTOCOL (NÚM.
1186), ADSCRIT A L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ, VACANT A L'RLT DEL
PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS. (CONV. 07-2019).
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes generals, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona
corresponent a l’any 2019, hi consta vacant un lloc de cap de Secció de Protocol (núm.
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1186), grup professional A, subgrup A2, adscrit a l'Àrea de Presidència i Planificació, la
provisió del qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de
carrera d’aquesta Diputació.
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Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de les
situacions administratives que permetin la participació en concursos de provisió de llocs de
treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el Reglament general de provisió i en
les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té
caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir
les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les
persones aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en
endavant, RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’
octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i
amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret 124/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació
pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes
similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment de
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació, del lloc de
treball vacant a l’RLT que a continuació s’indica:
Lloc de treball: cap de Secció de Protocol
Núm. lloc:
1186 (complement de destí 26 i 90 punts a efectes de
complement específic)
Adscripció: Àrea de Presidència i Planificació - Protocol
2. Iniciar la convocatòria 07-2019 per a la provisió del lloc de treball esmentat, mitjançant
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació. La descripció i
el contingut del lloc de referència es troben especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies, a partir de
la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no
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presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades,
continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
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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11. PROPOSTA D'APROVAR INICIALMENT LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE
HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE
COMUNICACIÓ (NÚM. 9), ADSCRIT A L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ,
VACANT A L'RLT DEL PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS.
(CONV. 06-2019).
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes generals, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona
corresponent a l’any 2019, hi consta vacant un lloc de cap de Secció de Comunicació (núm.
9), grup professional A, subgrup A1, adscrit a l'Àrea de Presidència i Planificació, la provisió
del qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’
aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de les
situacions administratives que permetin la participació en concursos de provisió de llocs de
treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el Reglament general de provisió i en
les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té
caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir
les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les
persones aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en
endavant, RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’
octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i
amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret 124/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació
pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes
similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
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3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment de
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació, del lloc de
treball vacant a l’RLT que a continuació s’indica:
Lloc de treball: cap de Secció de Comunicació
Núm. lloc: 9 (complement de destí 26 i 90 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de Gabinet de Presidència i Planificació - Comunicació
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2. Iniciar la convocatòria 06-2019 per a la provisió del lloc de treball esmentat, mitjançant
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació. La descripció i
el contingut del lloc de referència es troben especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies, a partir de
la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no
presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades,
continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
12. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES) DE 39 MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 2) (LOT 9).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L'empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP (NIF B43880442), en data 12 de febrer de
2016, va constituir la garantia definitiva d'un import de 300,00 €, per a respondre del lot 9
del contracte del servei de redacció dels Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) de
39 municipìs de la demarcació de Tarragona (Fase 2), del qual va resultar adjudicatària per
acord de la Junta de Govern de data 26 de febrer de 2016. El contracte es va formalitzar el
dia 22 de març de 2016.
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2. En data 16 d'abril de 2018 es va signar l'acta de recepció del servei, iniciant-se el termini
de garantia del contracte d’un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de 29 de juny de 2018 es va aprovar la liquidació del
contracte.
4. El responsable del contracte, en 2 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.
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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 a l'empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP (NIF B43880442) la garantia
definitiva corresponent al lot 9 del contracte del servei de redacció dels Plans d'Acció per
l'Energia Sostenible (PAES) de 39 municipìs de la demarcació de Tarragona (Fase 2), per
un import de TRES-CENTS EUROS (300,00 euros), constituïda el dia 12 de febrer de 2016
mitjançant carta de pagament núm. 2016000081, 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:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
13. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
MODIFICACIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AFECTADES AL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-301 DE TORTOSA A BENIFALLET, 2A FASE,
AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 52.000,00 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El cap de Secció de construcció i laboratori de materials, ha informat sobre la necessitat
de contractar les obres de modificació de les línies elèctriques afectades al Projecte de
condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a Benifallet, 2a fase. (tram: Tortosa Bítem).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:24

A aquests efectes, el cap d’Àrea del SAT ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de la contractació d’aquesta obra, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
Aquest contracte només el pot executar l’empresa Endesa com a propietària de les
instal·lacions elèctriques afectades.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
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2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquesta obra, el tècnic responsable del
contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb
el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la contractació de l’obra esmentada,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i amb un únic empresari, amb un
pressupost base de licitació de 52.000,00 euros (IVA inclòs).
3. En data 30 d’abril de 2019, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la 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 negociat sense publicitat i amb un
únic empresari, en aplicació del que preveu l'article 168.a).2 de la LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de modificació de les línies
elèctriques afectades al Projecte de condicionament de la carretera T-301 de Tortosa a
Benifallet, 2a fase (tram: Tortosa-Bítem), amb un pressupost base de licitació de 52.000,00
euros (IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, amb un únic empresari.
Tercer. Autoritzar la despesa de 52.000,00 euros, per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019-3020-453-61963-02 amb número d'operació
2019007109-A, la despesa corresponent a l’exercici 2019 resta subordinada al crèdit que
per aquest exercici autoritzi el respectiu pressupost.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment negociat sense publicitat (amb
exclusivitat), d’acord amb l’article 135 de la LCSP, invitant a l'únic empresari capacitat per
realitzar l'objecte d'aquest contracte.
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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.
- 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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14. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE RENOVACIÓ DE LA SUITE BPM CAMUNDA
ENTERPRISE EDITION.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat de Coneixement i Qualitat te la necessitat de contractar la renovació de la
subscripció de la suite de Business Process Management (BPM) Camunda Enterprise
Edition, necessària per prestar tots els serveis relacionats amb la Plataforma Actio. Aquesta
renovació de la subscripció també contempla el manteniment i suport de la suite.
La plataforma d’automatització de serveis Actio fa ús de la suite de Business Process
Management (BPM), anomenada Camunda Enterprise Edition, que és precisament on
reposa el nucli que permet la definició, automatització i anàlisi dels processos de negoci
que s’hi defineixen.
A aquests efectes, el cap de secció d’Arquitectures del software ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de contractació d'aquest servei, amb la determinació de la
naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del
contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions
tècniques que, juntament també amb el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la
contractació del servei esmentat, mitjançant procediment obert simplificat. El contracte té un
pressupost base de licitació de 26.620,00 € (IVA inclòs).
3. En data 16 d’abril de 2019, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el
Perfil de contractant.
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2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’
article 159 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del servei de
renovació de la suite BPM Camunda Enterprise Edition, amb un pressupost base de
licitació de 26.620,00 euros (IVA inclòs).
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació.
Tercer. Autoritzar la despesa de 26.620,00 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 / 9030 / 920 / 21600 /01 del
pressupost de la Diputació amb número d’operació 2019011173-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea 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
15. APROVAR EL CONVENI D’ADQUISICIÓ DE BÉNS PER MUTU ACORD SIGNAT AMB
PROPIETARIS AFECTATS PEL PROJECTE “ MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL CAMP DE
TARRAGONA, ANY 2017 “.
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 17 de
març de 2017, va acordar aprovar el Projecte “Millores puntuals de seguretat i drenatge a
diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2017”.
2. Els responsables del Servei d’Assistència al Territori han informat, en data 14 de febrer
de 2019 que, en el procés d’execució de l’actuació a Siurana de l’esmentat Projecte, han
detectat la necessitat d’adequar una zona per resoldre el gir dels autobusos a la carretera T3225 a l’alçada del pk. 7+000 costat dret, i que aquesta solució implica actuar dins la finca
amb referència cadastral 43050A034002170000QE del terme municipal de Cornudella de
Montsant.
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3. S’ha signat, amb els titulars de la finca afectada per l’execució de l’esmentat Projecte, un
conveni d’adquisició de béns per mutu acord, el qual figura a l’expedient i que determina la
quantia de la indemnització considerada justa per la Diputació. Aquest conveni figura al
present expedient.
Fonaments de dret
1. La Llei 33/2003, de Patrimoni de les administracions públiques, 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 els titulars de
la finca que es relaciona, de conformitat amb les dades que figuren al present expedient:
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Propietari

Domicili

NIF

XXX

Cr. XXX
43201 Reus

XXX

429,16

XXX

C XXX
43391 Vinyols i els Arcs

XXX

429,15

TOTAL

Import

858,31

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de l’esmentat import, per un total de VUITCENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (858,31), 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.
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.

Serveis Generals
16. APROVACIÓ DEL PROJECTE "ADEQUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT A LA COBERTA
DE L’EDIFICI DE L’ESCOLA D’ART DE TARRAGONA".
De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Adequació de l’
accessibilitat a la coberta de l’edifici de l’Escola d’Art de Tarragona (exp. 800433-2014-1081014-000057), signat electrònicament el dia 10 d’octubre de 2018, amb un pressupost
d'execució per contracta de 46.362,32 euros, que tenen la consideració d’obres locals
ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és l'adeqüació de
l'accessibilitat entre els diferents nivells de la coberta de l'edifici de l'Escola d'Art i Disseny
de Tarragona.
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3. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha indicat que es tracta d’obres que no
afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra i, per tant, l’informe de supervisió
no és preceptiu.
4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, la unitat d’Arquitectura Municipal del SAM
ha assenyalat que es tracta de meres instal·lacions complementàries en els edificis.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
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2. És suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació per a aquests tipus d’obres,
de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el projecte Adequació de l’accessibilitat a la coberta de l’edifici de l’Escola d’Art
de Tarragona, amb un pressupost d'execució per contracta de 46.362,32 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent llicència municipal a l’Ajuntament de
Tarragona.
3. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 418,58 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 988,49 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019017101-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/4020/920
/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què
es presenti la liquidació de la llicència.
5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Comunicar aquest acord a l’interventor general, a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius (SAC) i a la unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
17. APROVACIÓ DEL PROJECTE "REFORÇ ESTRUCTURAL A LA ZONA DE L’ESCOLA
D’IDIOMES" DE L'EDIFICI SITUAT AL PASSEIG DE LA BOCA DE LA MINA S/N DE
REUS, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I CEDIT EN PART AL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT PER UBICAR L'ESCOLA OFICIAL
D'IDIOMES DE REUS.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:24

De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Reforç estructural a la
zona de l’Escola d’Idiomes (exp. 8004330008-2018-0013501), signat electrònicament el dia
21 de gener de 2019, amb un pressupost d'execució per contracta de 13.602,06 euros, que
tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la reparació de les
esquerdes que han aparegut en una de les aules utilitzades per l’Escola Oficial d’Idiomes.
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3. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha indicat que es tracta d’obres que no
afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra i, per tant, l’informe de supervisió
no és preceptiu.
4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, la unitat d’Arquitectura Municipal del SAM
ha assenyalat que es tracta d’obres de reparacions menors.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. És suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació per a aquests tipus d’obres,
de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el projecte Reforç estructural a la zona de l’Escola d’Idiomes, amb un pressupost
d'execució per contracta de 13.602,06 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent llicència municipal a l’Ajuntament de Reus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 102,60 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 259,78 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019016954-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/4020/920
/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què
es presenti la liquidació de la llicència.
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. APROVACIÓ DEL PROJECTE "REPARACIÓ D’ESQUERDES EXISTENTS A LES
TORRES DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE TARRAGONA".

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:24

De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’arquitecte XXX ha elaborat el projecte Reparació d’esquerdes existents a les torres de l’
Escola d’Art i Disseny de Tarragona (exp. 8004330008-2016- 0009742), visat
electrònicament el dia 4 de juliol de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de
322.967,03 euros, que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la reparació de les
esquerdes existents a les torres de l’edifici de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona, previ diagnosi de les patologies existents.
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3. En data 10 de maig de 2019 el tècnic de projecte A d’Arquitectura Municipal del SAM ha
emès informe de comprovació favorable sobre el compliment de la normativa i les
prescripcions que regulen la matèria.
4. En el mateix document s’emet informe de supervisió favorable sobre el compliment les
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica que són
aplicables a aquest tipus de projecte.
5. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, el tècnic de projecte A ha assenyalat que
es tracta d’obres de gran reparació.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar
al procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte Reparació d’esquerdes existents a les torres de l’Escola d’
Art i Disseny de Tarragona, amb un pressupost d'execució per contracta de 322.967,03
euros.
2. Sotmetre a informació pública el projecte esmentat, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, per un període de 30 dies hàbils, durant el qual es poden formular
reclamacions i al·legacions.
3. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

INTERVENCIÓ
19. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:24

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
1.124,49 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................................. 1.124,49 €
Núm. 626 (Museu d'Art Modern)....................................................... 437,93 €
Núm. 971 (RH - OIE - Tortosa)......................................................... 194,04 €
Núm.1013 (Intervenció).................................................................... 492,52 €
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.
20. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut la relació d’aprovació núm. 926 que inclou la factura i certificació
d’obra conformada pel responsables del SAM.
2. Un cop revisades i fiscalitzades la certificació i la relació 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 la factura i certificació d’obra incloses en la relació núm.926, amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019, que es relaciona i s’annexa, per un import total de 17.225,92
€ ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAM........................................................................ 17.225,92 €
Núm. 00926............................................................. 17.225,92 €
2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 17.225,92 €.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
21. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació 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 depesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
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 825.680,22 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................ 36.550,89 €
Núm. 00908............................................................. 24.050,89 €
Núm. 00939............................................................... 7.873,39 €
Núm. 00924............................................................... 4.626,61 €
Secretaria-Intervenció............................................ 6.472,55 €
Núm. 00954............................................................... 3.939,80 €
Núm. 00934.................................................................. 318,45 €
Núm. 00959............................................................... 2.214,30 €
Serveis Interns.................................................... 136.755,96 €
Núm. 00818............................................................... 1.126,41 €
Núm. 00868............................................................... 2.023,32 €
Núm. 00885............................................................... 1.396,59 €
Núm. 00895............................................................. 21.381,18 €
Núm. 00916............................................................... 2.329,25 €
Núm. 00917............................................................... 1.723,04 €
Núm. 00918............................................................. 10.247,39 €
Núm. 00923............................................................... 4.336,52 €
Núm. 00958............................................................... 1.983,69 €
Núm. 00983............................................................. 29.152,86 €
Núm. 00984............................................................. 41.793,10 €
Núm. 00982............................................................. 14.583,54 €
Núm. 00986............................................................... 4.679,07 €
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RRHH...................................................................... 61.353,87 €
Núm. 00913............................................................. 31.388,65 €
Núm. 00970............................................................. 29.965,22 €
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Coneixement i Qualitat....................................... 229.584,77 €
Núm. 00817............................................................. 73.719,42 €
Núm. 00825............................................................. 51.266,52 €
Núm. 00851............................................................. 22.722,77 €
Núm. 00880............................................................... 9.688,02 €
Núm. 00915............................................................. 39.759,52 €
Núm. 00952............................................................. 21.086,18 €
Núm. 00938............................................................. 11.115,41 €
Núm. 00988.................................................................. 226,93 €
SAM........................................................................ 34.636,96 €
Núm. 00878............................................................... 2.147,80 €
Núm. 00879............................................................... 9.367,10 €
Núm. 00928............................................................... 3.131,85 €
Núm. 00975............................................................. 17.334,35 €
Núm. 00976............................................................... 1.237,24 €
Núm. 00927............................................................... 1.418,62 €
SAC......................................................................... 87.643,21 €
Núm. 00827............................................................... 4.398,92 €
Núm. 00850............................................................... 2.364,22 €
Núm. 00858............................................................... 2.655,08 €
Núm. 00867............................................................... 6.397,38 €
Núm. 00869.................................................................. 112,53 €
Núm. 00870............................................................... 1.112,75 €
Núm. 00871............................................................... 1.984,08 €
Núm. 00883............................................................... 1.965,08 €
Núm. 00887.................................................................. 390,26 €
Núm. 00891............................................................... 1.288,65 €
Núm. 00896............................................................... 2.668,19 €
Núm. 00922............................................................... 2.438,82 €
Núm. 00921............................................................... 2.939,98 €
Núm. 00912............................................................. 11.068,54 €
Núm. 00940............................................................... 4.909,50 €
Núm. 00941............................................................... 2.520,68 €
Núm. 00953............................................................... 4.847,87 €
Núm. 00957............................................................... 4.625,05 €
Núm. 00964............................................................... 8.791,15 €
Núm. 00965.................................................................. 219,29 €
Núm. 00966............................................................... 3.690,75 €
Núm. 00967............................................................... 3.163,85 €
Núm. 00973............................................................... 3.257,24 €
Núm. 00974............................................................... 6.050,00 €
Núm. 00989............................................................... 3.783,35 €
SAT....................................................................... 232.682,01 €
Núm. 00980........................................................... 232.682,01 €
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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 25.782,07 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Serveis Interns........................................................ 6.887,37 €
Núm. 00905............................................................... 6.585,26 €
Núm. 00985.................................................................. 302,11 €
SAC.............................................................................. 223,98 €
Núm. 00897.................................................................. 223,98 €
SAT......................................................................... 18.670,72 €
Núm. 01010............................................................. 18.670,72 €
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3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 851.462,29 €.
4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 17 de maig de 2019 convenientment anonimitzada, en compliment de
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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