Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 26 d'abril de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 26 d'abril de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:45
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. Carles Pellicer Punyed (CiU)
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. Josep Masdeu Isern (PSC)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)

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. Sra. Immaculada Costa
Ramon 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 12 D'ABRIL DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 12 d'abril de 2019.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
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Cultura
2. PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS, DESESTIMACIONS I BAIXA DE
GRUPS CULTURALS.
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-.
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2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a
l'ecatàleg vigents.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
* Bases generals 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:
A VORE
Balls i Danses
Dansa Contemporània
Cia. Bababoom
Espectacles Familiars
Animació Infantil
La Clandestina
Música
Bandes de Música
Mousse de Parrús
Música
Altres Tipus de música
Actualitzacions:
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A NEW SHOW! EMOTIONS
Espectacles:
* Nom: A EMOTIONS "BAILES DE CINE" (50') · Preu: 850 euros
* Nom: Taller de Ball · Preu: 220 euros
* Nom: Taller d'animació · Preu: 220 euros
CIRC DE JOCS
Espectacles:
* Nom: La Pilotada* Espai de Relax Jocs Animació · Preu: 1573 euros
* Nom: La Gran Canicada Animació · Preu: 1089 euros
* Nom: AQÜEDUCTES Jocs d'aigua · Preu: 1089 euros
* Nom: Taller CIRC SOCIAL Experience · Preu: 1089 euros
* Nom: A QUÈ JUGUEM? Animació Infantil Jocs Tradicionals · Preu: 1089 euros
* Nom: GLOBUSFESTA Animació Familiar · Preu: 968 euros
* Nom: GEGANT RECICL'ART Creació col.lectiva d'Escultures, Andròmines i Projectes
amb materials · Preu: 1089 euros
* Nom: "OMBRA AQUÍ, OMBRA ALLÀ MAQUILLAT TRANSFORMAT" Taller Maquillatge ·
Preu: 847 euros
* Nom: LA PAYA.SA "MADAME FUTURE" Màgia pallassa · Preu: 1089 euros
* Nom: ROCK AND JOCS Gran parc d'Art Accions Animació, Circ i jocs · Preu: 1573 euros
* Nom: JOC DE LA MEMÒRIA Instal·lació i Animació Fotogràfica Social Participativa · Preu:
1573 euros
* Nom: EXPRESSIÓ CORPORAL EN FAMÍLIA · Preu: 1089 euros
* Nom: QUI CANTA ELS SEUS MALS ESPANTA amb Les Feres Ferotges Cançons i
Danses Animació · Preu: 1573 euros
* Nom: VINTAGE CIRKUS Espectacle de Circ · Preu: 1089 euros
* Nom: Clown Power Espectacle Animació Pallassos · Preu: 1089 euros
* Nom: CERCAVILA PIRATA Animació Itinerant · Preu: 1573 euros
GMN
Espectacles:
* Nom: Ressonàncies · Preu: 850 euros
Grup d'animació i teatre la cleca de Bràfim
Espectacles:
* Nom: Cercavila amb gegants i capgrossos sense grallers · Preu: 200 euros
GRUP DE TEATRE 'QUO VADIS'
Espectacles:
* Nom: PRONÓSTICO RESERVADO · Preu: 1500 euros
* Nom: DINER NEGRE · Preu: 1500 euros
Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR'
Espectacles:
* Nom: Cantada d'havaneres. · Preu: 900 euros
Mascarats
Espectacles:
* Nom: Concert de presentació del disc DISTOPIA · Preu: 1210 euros
* Nom: Concert de presentació de DISTOPIA (acústic) · Preu: 500 euros
M V TRIO
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NEW DIVER
Teatralitzat
THE F.E.O.S.' EXPERIENCE
Espectacles:
* Nom: CONCERT DE SALA O CARRER. CERCAVILA · Preu: 1000 euros
* Nom: LA VEU ENTREMALIADA. CONCERT AMB CANTANT · Preu: 1200 euros
THE WALKBAND - M80s REWIND
Espectacles:
* Nom: Actuació THE WALKBAND · Preu: 1585 euros
* Nom: Actuació THE WALKBAND + Equip de So i Llums · Preu: 3450 euros
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2.- Que es desestimin les següents peticions pels motius que en cada cas s'especifiquen:
Associació Cultural Coral Santa Llúcia: El grup ja està inscrit, desestimar augmentar
preu de caixet.
Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas: El grup ja està inscrit, desestimar
augmentar preu caixet
Grup d’havaneres Arrels dels ports. El grup ja està inscrit, desestimar augmentar preu de
caixet.
Neus Plana. El domicili fiscal no és de la demarcació de Tarragona.
Pepper and Soul Trio. El grup ja està inscrit, desestimar augmentar preu de caixet.

3.- Que es doni de baixa la següent petició:
Associació Bocafoscant
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.
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA PER A LA DIGITALITZACIÓ DELS LLIBRES SACRAMENTALS DE
DIVERSOS MUNICIPIS, DIPOSITATS A L’ARXIU HISTÒRIC DIOCESÀ. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona des de l'any 2008 du a terme un projecte de
digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de l'arxidiòcesi de Tarragona
dipositats a l'Arxiu. La digitalització esdevé de gran importància amb vista a la recerca
genealògica i els estudis demogràfics i permet obtenir una còpia de seguretat del document
original i facilita a la ciutadania l'accés directe i immediat a la documentació històrica a
través de la web de l'Arxiu.
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2. En data 28 de febrer de 2019, l’Arxiu Històric presenta una sol·licitud de subvenció a la
Diputació per continuar amb aquesta tasca de conservació del patrimoni documental dels
municipis de la demarcació tarragonina.
3. L’Arquebisbat de Tarragona ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. S’ha comprovat que no és deutor,
per cap concepte, de la Diputació de Tarragona.
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4. Que la Diputació de Tarragona, considera important impulsar un any més la tasca de
digitalització que es dur a terme des de l'Arxiu Històric, facilitant així l’accés als documents
per part dels ciutadans i ajudant també a la preservació d'una documentació original de
gran valor per a la història de les nostres comarques.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona,
així com a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu,
lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i
urgents en la seva realització i les que corresponen a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front
amb el pressupost anual de què disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat la
partida pressupostària 2010-3322-48966, amb un import de 8.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Arquebisbat de Tarragona una subvenció per la digitalització dels
llibres sacramentals de diversos municipis, dipositats a l’Arxiu Històric Diocesà en els
termes següents:
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona- Arxiu Històric Diocesà
Municipi: Tarragona
Concepte: Digitalització de llibres sacramentals de diversos municipis Pressupost Elegible
: 8.084,75 euros
% concedit: 98,95%
Import concedit: 8.000 euros
Aplicació pressupostària: 2019/2010/3322/48966
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
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- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i segellat
amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable realtiva a les subvencions i ajudes rebudes o sol·licitades d'altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l'actuació. (Annex 2 de la
documentació de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.

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 7F06D1F4AA3D4A64920E0C1334987AE9 i data d'emissió 09/05/2019 a les 07:56:43

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
4. APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ, PER A LA CREACIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA
A TORTOSA, RELATIVA AL TRASLLAT I MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT DEL
CENTRE.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 3 de juliol de 2001 es va signar un conveni entre la Diputació de Tarragona i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’una Escola de
Música de titularitat de la Diputació de Tarragona, ubicada al carrer de la Rosa número 6
(Palau Oriol), de Tortosa.
2. En data 29 d’abril de 2009, la Diputació de Tarragona va presentar, als Serveis
Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre, la petició d’autorització de
trasllat de l’Escola de Música de la Diputació a Tortosa del carrer de la Rosa número 6
(Palau Oriol) al carrer de la Rosa número 8 (Palau Despuig), ambdós de Tortosa.
3. En data 25 de febrer de 2019 (RE núm. 1-2019-007551-2)), la unitat de Gestió
Administrativa dels Centres Educatius ha rebut del Departament d’Educació el document
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titulat “Primera addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació, i la Diputació de Tarragona, per a la creació d’una
Escola de Música a Tortosa, relativa al seu trasllat per a la seva aprovació i modificació de
la capacitat del centre.
Fonaments de dret
1. Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa.
2. L'article 65.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, en relació amb l'oferta
formativa d'ensenyaments artístics no reglats.
3. Capítol II relatiu als convenis de col·laboració del Títol IX Relacions interadministratives
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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4. Capítol VI, Convenis, del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic
del sector públic.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local.
7. Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la “Primera Addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Diputació de Tarragona, per a la
creació d’una Escola de Música a Tortosa, relativa al seu trasllat i modificació de la
capacitat del centre”:
El centre creat per conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Educació, i la Diputació de Tarragona, en data 3 de juliol de 2001, passa
a tenir, amb aquesta addenda, la configuració següent:
Codi de centre: 43008468
Denominació: Escola de Música de Tortosa
Titular: Diputació de Tarragona
NIF del titular: P4300000I
Ensenyaments autoritzats: Ensenyaments de música que no condueixen a l'obtenció de
títols amb validesa acadèmica o professional.
Adreça: C/ de la Rosa núm. 8 ( Palau Cavaller Despuig)
Municipì: 43500 Tortosa
Comarca: Terres de l'Ebre
Capacitat màxima simultània: 112 llocs escolars
Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni i per dur a terme
els tràmits necessaris per donar compliment al present acord.
Tercer. Notificar-ho al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar-ho a l’Escola de Música de la Diputació a Tortosa.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
5. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL XV PREMI INICIATIVA MEDI AMBIENT, PER A
L'ANY 2019.

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 7F06D1F4AA3D4A64920E0C1334987AE9 i data d'emissió 09/05/2019 a les 07:56:43

De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- La Diputació de Tarragona, dins el Pla estratègic de subvencions vigents, porta a terme
diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de reconèixer anualment projectes innovadors i
capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les
comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme,
paisatge, energia, aigua, entre d’altres.
2.- Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 21 de desembre de 2018, es
van aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat el
text íntegre, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en data 27 de febrer de 2019.
3.- La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’
Assistència Municipal, té encomanats en l’àmbit de les subvencions, projectes innovadors i
capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori, en els
diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme, paisatge, energia, aigua, entre d’
altres.
4.- Mitjançant la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del
SAM, la Diputació de Tarragona convoca el XV Premi Iniciativa Medi Ambient.
5.- La convocatòria del Premi Iniciativa Medi Ambient és única, mitjançant el procediment
de concurrència competitiva i l’aplicació pressupostària es declara ampliable en la seva
totalitat i se sotmet a informe de secretaria i intervenció.
Fonaments de dret
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per:
Els articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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Normativa aplicable de la Llei General Pressupostària.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com
la resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
2. Els procediments administratius corresponents a l’aprovació de la convocatòria per a
la concessió de subvencions corresponents a les línies de foment previstes en el
projecte de pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019 s’han de
tramitar, de conformitat amb les prescripcions normatives esmentades.
3. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici amb l’aprovació de
la convocatòria per part del president de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el
contingut mínim preceptiu que determina l’article 17.3 i 22 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
4. La convocatòria del procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva conté la definició i concreció de tots aquells elements
substantius que determinen l’objecte i les característiques de les subvencions a
concedir.
5. De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el
text complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans. I el text complet estarà
disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria del XV Premi Iniciativa Medi Ambient. Any 2019:
Medi Ambient. 1200-172-46201 XV Premi iniciativa Medi Ambient. Any 2019

1. Objecte, condicions i finalitat del Premi.

L’objecte és regular la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de
Tarragona. Aquest premi té la finalitat de reconèixer anualment projectes innovadors i
capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les
comarques de Tarragona, en els diversos àmbits dels residus, medi natural, urbanisme,
paisatge, energia, aigua, entre d’altres.
Condicions i finalitat del Premi
El Premi Iniciativa Medi Ambient s’atorga per un projecte en una única categoria per:
Un projecte executat o en procés d’execució que afavoreixi el desenvolupament
sostenible; o bé
Un projecte redactat innovador que afavoreixi el desenvolupament sostenible i
pendent d’execució.
Als efectes d’aquesta convocatòria, es defineix com a “projecte” el conjunt de plans i de
documents explicatius elaborats amb un objecte concret i específic que donen totes les
dades tècniques, totes les vistes d'elements o de conjunt i les dades pressupostàries
necessàries per a executar-lo d'acord amb les instruccions de qui l'encarrega o segons
un programa establert. En aquest context, no es consideren “projectes” les memòries

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 08/05/2019 a les 15:45:07

generals d’activitats o balanços d’actuacions realitzades en matèria ambiental per les
entitats locals.
Cada projecte ha d’estar centrat en una única temàtica. Totes les actuacions que s’hi
incloguin han d’estar referides al mateix tema central o objecte del projecte.
La dotació econòmica total del premi es determina en la convocatòria anual de l’edició
corresponent del Premi.

2. Requisits dels beneficiaris per obtenir el Premi: requisits generals i requisits
particulars en funció de la subvenció i forma d’acreditar-los.
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2.1 Requisits Generals
Pel que fa als requisits generals dels beneficiaris, s’ha de complir les Bases 6, 7 i 8 del
capítol II Beneficiaris i la Base 23.2 de despeses subvencionables de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.

2.2 Requisits específics:
Poden ser beneficiaris per les actuacions del control i la millora de la qualitat de l’aigua
de consum humà els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
amb població fins a 10.000 habitants.
Pel que fa al còmput de la població del municipi, es duu a terme segons les dades de
població de l’últim cens aprovat (dades població: Font INE).

3. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de
concurrència competitiva.

Règim de la concessió: concurrència competitiva.

4. Forma i termini de presentació de sol·licituds.

Forma de presentació de sol·licituds:
La sol·licitud de subvenció, amb la documentació s’ha de fer en model normalitzat
disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/ i en els termes establerts en la base 11 de
les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
S’ha de presentar electrònicament pels ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades.
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Termini de presentació de sol·licituds: Del 13 de maig al 30 de setembre de 2019

5. Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds.
La documentació que ha de contenir és la següent:
5.1 Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
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Sol·licitud i declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena de
les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Descripció del projecte.
Pressupost desglossat del/s projecte/s.

5.2 Documentació general:
Exemplar del projecte.
Un document de síntesi del/s projecte/s i del seu pressupost, incloent-hi la
justificació de la seva contribució a la sostenibilitat i fent explícit si es tracta d’
un projecte en execució o ja executat o bé un projecte redactat i pendent d’
execució.
Si s’escau, material gràfic i/o audiovisual editat en el marc del projecte.

6. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció, i si escau, la seva ponderació.

La subvenció es distribueix mitjançant l’assignació total de l’aplicació pressupostària en
funció del percentatge previst en l’apartat següent.
El jurat premiarà aquell projecte o projectes que s’hagin distingit d’acord amb els
següents criteris de selecció:

1. Contingut aplicable.
Es valora la viabilitat del projecte, el seu grau de definició i l’adequació a la realitat
local.

2. Qualitat de la presentació i capacitat de síntesi en l’exposició del projecte:
Es valora la presentació acurada i el suport gràfic i/o audiovisual adjunt; i la qualitat
i capacitat de síntesi en la redacció i material adjuntat.

3. Accions proposades per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o
consells comarcals amb menys capacitat econòmica.
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4. Acció innovadora i capacitat de replicabilitat.
Es valoren aquells aspectes que comportin actuacions originals i de referència per a
altres entitats. Es valoren aquells aspectes que comportin capacitat de replicabilitat,
de reproducció de la iniciativa en altres localitzacions i amb possibilitat d’efecte
multiplicador.

5. Accions adreçades a la millora ambiental i/o socioeconòmica.
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Es valora l’abast de millora del projecte (àmbit ambiental, social i/o econòmic) i del
benefici que se’n deriva. Es valora també el grau de l’impacte territorial i social del
projecte i de les seves actuacions: des d’una millora puntual i localitzada fins una
millora d’un ampli abast territorial i amb múltiples agents socials implicats.

6. Accions de comunicació, educació i participació ciutadana cap a la sostenibilitat
ambiental, socioeconòmica i territorial.
Es valoren les accions incloses en el projecte adreçades a la sensibilització cap a la
sostenibilitat: accions de comunicació i/o difusió, d’educació de la ciutadania i de
participació ciutadana.

7. Accions en espais naturals inclosos dins el PEIN i/o dins la Xarxa Natura 2000 i
gestió d’hàbitats d’interès comunitari en l’àmbit objecte d’estudi.
Es valoren les actuacions adreçades a la preservació i gestió d’espais d’interès
natural, corredors biològics i/o hàbitats d’interès comunitari delimitats
cartogràficament pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya sempre que a la pròpia memòria del projecte resti referenciat l’espai d’
interès natural que afecta.

8. Accions adreçades a la millora de la gestió dels vectors ambientals: aigua, energia,
residus, atmosfera i soroll.

9. Accions adreçades cap a la gestió sostenible del territori i/o del paisatge.
Es valoren les intervencions adreçades a la recuperació d’espais degradats i/o de
recuperació, millora i gestió del paisatge, prevenció d’incendis forestals, així com
les intervencions específiques d’urbanisme sostenible.

10. Accions impulsades per la coordinació de dos o més ens locals o d’abast
supramunicipal.
En el cas d’ajuntaments i entitats municipals descentralitzades es valoren les
actuacions impulsades per dos o més ens locals i/o aquelles on l’àmbit del projecte
és supramunicipal. En el cas de Consells Comarcals, accions executades en un
àmbit major que la comarca.
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7. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total
màxima dins dels crèdits disponibles o la quantia estimada de les subvencions.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2019-1200-172-46201-01 per ajuntaments i EMD’s.
La quantia total màxima del XV Premi convocat és de 3.000,00 euros.
Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostaries.
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8. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió del Premi.

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern, d’acord
amb el veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte i prèvia instrucció de l’expedient,
entre totes aquelles sol·licituds presentades i de les quals no s’hagi declarat el
desestiment.
El jurat del premi Premi Iniciativa Medi Ambient està format per:
Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona o Diputat que designi.
Coordinador del Servei d’Assistència Municipal o tècnic en qui delegui.
Un tècnic/a de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori que es designi.
Actua com a secretari, el cap de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i
Enginyeria Municipal i Territori.

9. Termini de resolució i de notificació.

El termini de resolució i notificació serà de 6 mesos a partir de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

10. Mitjà de notificació o publicació.

El Mitjà de publicació de la resolució, tal com s’indica en la base 14 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona,
https://seuelectronica.dipta.cat/
Pel que fa a l'acceptació del Premi: aquesta s’entén acceptada si el beneficiari no
manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia
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següent al de la publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió, o
de la notificació individual si escau, segons el previst en la base 15 de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.

11. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’
òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis.
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Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa. El règim de recursos s’indica a la base 17 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

12. Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, amb el
règim de garanties que, si escau, hagin d’aportar els beneficiaris.

12.1 Forma de pagament
La quantia del Premi es lliura un cop concedit el premi.
Segons es determina en la base 29.4, de les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms amb caràcter general, la
publicació de les resolucions per les quals s’aprovi el reconeixement de l’obligació de
pagament de subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva,
aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona que substitueix la
notificació individual a tots els efectes https://seuelectronica.dipta.cat/.
12.2 Pagaments a compte
No es preveuen per aquesta línia de foment

13. Criteris de graduació particulars dels possibles incompliments de condicions
imposades en la concessió de les subvencions, que serviran per a determinar l’
import definitiu a rebre pel beneficiari o l’import final a reintegrar.

Les bases 24 i 25 generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, determinen els criteris aplicables, en aquest sentit.
D’acord amb la Base 24 de les bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms i la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de
control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta
obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels
imports percebuts.
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14. Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per
conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per
conducte del sistema de publicitat que s’estableixi en la legislació autonòmica
aplicable.

Tal com estableix la base 10.3 de les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

15. Qüestions en matèria de propietat intel·lectual.
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La propietat intel·lectual dels treballs premiats correspon en tot cas als seus autors. En
cas que se’n faci difusió, comunicació pública o es publiquin, en qualsevol mitjà o
suport, l’autor es compromet a fer constar expressament i degudament que el projecte
ha estat premiat per la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona es reserva el dret de comunicació pública, a la seva pàgina
web i en qualsevol altra modalitat, suport i format, dels projectes premiats. La cessió
dels projectes, en relació amb el dret de comunicació pública, s’estableix per un
període de cinc anys. Aquesta difusió no exclou la que puguin fer els premiats per la
seva banda.

16. Acte públic del lliurament del premi
El lliurament del premi es du a terme en el transcurs d’un acte públic, la data del qual
es dóna a conèixer oportunament.

Segon.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

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

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
6. CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE
PER A LA REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA DE L'ESTRELLA.
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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. L’Ajuntament de Móra d'Ebre té intenció de realitzar una rehabilitació de la plaça de
l'Estrella del municipi i el seu entorn.
2. En data 23 de novembre de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la
sol·licitud de l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament
d'aquesta actuació.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de Móra d'Ebre per finançar aquesta
inversió.
4. L'Ajuntament del Móra d'Ebre ha presentat el document tècnic en què es concreten les
obres, així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual servirà
de base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció
concedida.
5. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i han
emès un informe favorable parcial sobre la subvencionalitat de la inversió. Concretament
han informat com a elegible l'import de 58.441,03 euros, excloent la xarxa de
telecomunicacions per no ser un servei de titularitat municipal.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/942/76233/02 la Diputació de
Tarragona té consignats 60.000 €, per a l’Ajuntament de Móra d'Ebre, amb la finalitat de
finançar la rehabilitació de la plaça de l'Estrella.
7. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha declarat de manera expressa i responsable que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 1 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que regula el procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Móra d'Ebre una subvenció per a la rehabilitació de la
plaça de l'Estrella, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Rehabilitació de la plaça de l'Estrella
Pressupost de l'actuació / Import del projecte: 60.350,59 euros
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 58.441,03 euros*
% concedit: 100%
Import concedit: 58.441,03 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/942/76233/02
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*La diferència entre el pressupost de l'actuació i el pressupost elegible respon a la xarxa de
telecomunicacions, la qual no es considera subvencionable per no ser un servei de
titularitat municipal.
Segon.- L'actuació subvencionada no es podrà finançar conjuntament amb altres
programes o plans ja que el percentatge de finançament de la concessió és d'un 100%.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
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Quart.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el
suport de la Diputació de Tarragona.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30/09/2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31/12/2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en les termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions
es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Sisè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms es pot variar l'import inicialment atorgat si
es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
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base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de
l'execució de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el
certificat de l'obligació reconeguda.
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Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Viutè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Móra d'Ebre i comunicar-ho a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
7. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’
AJUNTAMENT DE LA SECUITA DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL
SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL PROGRAMA
DE
MODERNITZACIÓ
D'EQUIPAMENTS
INFORMÀTICS
PER
GARANTIR
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI 2018), PER A L'ACTUACIÓ “ADEQUACIÓ DE
L'EDAR DE LES GUNYOLES”, I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ “ADEQUACIÓ DE
L'EDAR DE LES GUNYOLES, SEGONS PRESCRIPCIONS DE L'ACA (FASE 1)".
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 acordar
la concessió de la subvenció del PEXI 2018.
2. A l’Ajuntament de la Secuita se li va concedir la subvenció del PEXI 2018 que es detalla
a continuació:
Nom de l’actuació: “Adequació de l'EDAR de les Gunyoles"
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 81.313,94 €
% concedit: PEXI 2018: 17,84%
Import concedit PEXI 2018: 14.503,00 €
Aplicació pressupostària: 2019-1010-942-76204-02
Número d'operació anterior: 2018039415
3. El dia 26 de febrer de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-2019007868-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de la Secuita va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: "Adequació de l'EDAR de les Gunyoles, segons prescripcions de
l'ACA (Fase 1)"
Pressupost elegible: 31.312,30 €
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Recursos propis: 16.809,30 €
Subv. PEXI 2018: 14.503,00 €
4. La base 11a de les Bases reguladores del PEXI 2018 de la Diputació deTarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un únic canvi per cadascuna de les actuacions
concedides. Es permet modificar l’objecte subvencionable, però no excedir l'import de la
subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada és la que
regulen les bases del PEXI 2018.
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6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. En data 8 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, 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 11a de les Bases reguladores del PEXI 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 concedida del PEXI 2018, a l’
Ajuntament de la Secuita, per a l'actuació “Adequació de l'EDAR de les Gunyoles”, i
destinar l'import a l'actuació “Adequació de l'EDAR de les Gunyoles, segons prescripcions
de l'ACA (Fase 1)", actualment amb càrrec a la partida 1010-942-76204.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Secuita
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Adequació de l'EDAR de les Gunyoles, segons prescripcions de
l'ACA (Fase 1)
Pressupost elegible: 31.312,30 €
% concedit: 46,32 %
Subv. PEXI 2018: 14.503,00 €

Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
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Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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8. CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ACCÉS A
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR).
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de les Borges del Camp té intenció de realitzar una actuació consistent en
l'adequació de l'accés a l'Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR).
2. En data 10 de desembre de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la
sol·licitud de l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament
d'aquesta actuació. Posteriorment, en data 5 d'abril de 2019, l'Ens local va modificar la seva
sol·licitud com a conseqüència d'haver adjudicat l'obra i disposar de dades més acurades
sobre el cost de l'actuació.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de les Borges del Camp per finançar
aquesta inversió.
4. L'Ajuntament de les Borges del Camp ha presentat el document tècnic en què es
concreten les obres, així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la
qual servirà de base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la
subvenció concedida.
5. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i han
emès un informe favorable sobre la subvencionalitat de la inversió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/942/76270/02 la Diputació de
Tarragona té consignats 50.000 €, per a l’Ajuntament de les Borges del Camp, amb la
finalitat de finançar l'adequació de l'accés a l'EDAR.
7. L'Ajuntament de les Borges del Camp ha declarat de manera expressa i responsable que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 4 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de les Borges del Camp una subvenció per a l'adequació
de l'accés a l'EDAR, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Adequació de l'accés a l'EDAR
Pressupost de l'actuació: 58.784,95 euros*
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 58.784,95 euros
% concedit: 85,06%
Import concedit: 50.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/942/76270/02
* L'import del projecte de l'actuació ascendeix a 60.662,99 euros però com a pressupost de
l'actuació es té en compte l'import d'adjudicació de l'obra.
Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el
suport de la Diputació de Tarragona.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31/12/2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31/03/2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en les termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions
es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
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Sisè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat,
gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d'execució del
pressupost de l'exercici 2019 es pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els
supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de
l'execució de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el
certificat de l'obligació reconeguda.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Viutè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Borges del Camp i comunicar-ho a la
Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
DEL PRESSUPOST A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE GINESTAR PER A LA
REHABILITACIÓ DE L'ANTIC ABOCADOR.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Ginestar té intenció de realitzar una actuació consistent en la
transformació del centre de transferència de residus en una zona d'equipaments, mirador i
zona verda.
2. En data 29 de novembre de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la
sol·licitud de l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament
d'aquesta actuació.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de Ginestar per finançar aquesta inversió.
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4. L'Ajuntament de Ginestar ha presentat el document tècnic en què es concreten les obres,
així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual servirà de base
per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció concedida.
5. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i han
emès un informe favorable sobre la subvencionalitat de la inversió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/942/76296/02 la Diputació de
Tarragona té consignats 30.000 €, per a l’Ajuntament de Ginestar, amb la finalitat de
finançar la rehabilitació de l'antic abocador.
7. L'Ajuntament de Ginestar ha declarat de manera expressa i responsable que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 1 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per a la rehabilitació de l'antic
abocador, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Rehabilitació de l'antic abocador
Pressupost de l'actuació: 52.067,75 euros
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 52.067,75 euros
% concedit: 57,62%
Import concedit: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/942/76296/02
Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
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Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el
suport de la Diputació de Tarragona.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30/09/2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31/12/2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en les termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions
es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Sisè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici
2019 es pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de
l'execució de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el
certificat de l'obligació reconeguda.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Viutè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ginestar i comunicar-ho a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
10. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE PART DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA I PAGADA A L'AJUNTAMENT DE BENISSANET PER A
L'ACTUACIÓ "RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA 2A FASE I XARXA DE PLUVIALS,
CERTIFICACIONS 1A A 6A" DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017.
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 Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives. Les bases específiques definitives
es van publicar al BOPT núm. 24 de data 03/02/2017.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3 de febrer de 2017 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’
anualitat 2017, per un total de 32.000.000 euros. Aquesta convocatòria es va publicar al
BOPT núm. 34 de data 17/02/2017 per conducte de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

3. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2017 va
aprovar la segona concessió de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017.

4. L’Ajuntament de Benissanet té concedida una subvenció del PAM 2017 que es detalla a
continuació:
Nom actuació: Renovació de la xarxa d'aigua 2a fase i xarxa de pluvials.
Pressupost elegible: 261.665,50€
% de concessió: 74,40%
Subvenció PAM 17: 194.700,00€
5. El 23 de maig, 6 de juliol i 27 de setembre de 2018 l'Ajuntament de Benissanet va
presentar la documentació justificativa de l'actuació del punt 4 corresponent a les
certificacions d'obra 1a a 6a.
6. El 21 de setembre i el 14 desembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar l'acceptació de la justificació presentada de les certificacions d'obra
1a a 6a i va reconèixer l'obligació de l'import corresponent de la subvenció concedida. La
relació de les certificacions aprovades i pagades és la següent:
1a certificació: 39.165,28€
2a certificació: 22.127,60€
3a certificació: 53.804,73€
4a certificació: 53.242,35€
5a certificació: 1.927,32€
6a certificació: 25.122,82€
Import justificat elegible: 195.390,10€
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Import lliurat de subvenció (95%): 185.620,59€
7. El 18 de febrer de 2019 l'Ajuntament de Benissanet ha presentat un informe sobre la
detecció d'errades a esmenar en referència a la justificació de l'actuació. En el document
s'informa que es dedueixen l'IVA d'una part dels treballs executats referents a la xarxa
d'aigua potable per un import de 22.938,58€ que corresponen a les certificacions 3a, 4a i 6a.
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Per tant, el càlcul de l'import elegible de les certificacions pagades és
incorrecte ja que l'IVA deduïble de l'actuació no és subvencionable.
Import elegible CERT 1-6 = Import certificat - IVA deduït.
Import elegible = 195.390,10€ - 22.938,58€
Import justificat elegible: 172.451,52€
Import a lliurar de subvenció: 163.828,94€
Import lliurat indegut: 21.791,65€
8. La Unitat gestora ha revisat i comprovat l'expedient i per esmenar i regularitzar la
situació, l'Ajuntament de Benissanet ha de reintegrar la quantitat de 21.791,65€ ja que es
detecta un cas de sobrefinançament del cost de l'actuació.
9. Per tot l'exposat, s'incompleix l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei de Subvencions que
estableix que "L'import de les subvencions en cap cas pot ser d'una quantia tal que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi
el cost de l'activitat subvencionada".
10. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, en data 1 de març de
2019, l’inici d'inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida i
pagada a l'Ajuntament de Benissanet per a l'actuació "Renovació xarxa d'aigua 2a fase i
xarxa de pluvials, certificacions 1a a 6a" del Pla d'Acció Municipal 2017.
11. En data 4 de març de 2019, es va notificar aquest acord a l'Ajuntament de Benissanet i
se'ls va concedir un termini de 15 dies per presentar al·legacions o documents.
12. D'acord amb el certificat emès pel Registre General de la Diputació de Tarragona de
data 27 de març de 2019, durant el període del 5 de març de 2019 al 26 de març de 2019,
l'Ajuntament de Benissanet no ha presentat al·legacions ni reclamacions.
13. D'acord amb l’informe d’Intervenció de data 1 d'abril de 2019, a l’Ajuntament de
Benissanet li correspon reintegrar l’import total de 21.950,61€, (21.791,65 € de principal
més 158,96 € d’interessos de demora).
Fonaments de dret
1. Article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regulen el
finançament de les activitats subvencionades.
2. Article 37.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regulen
les causes de reintegrament.
3. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula
procediment de reintegrament de la subvenció.
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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.

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 7F06D1F4AA3D4A64920E0C1334987AE9 i data d'emissió 09/05/2019 a les 07:56:43

5. Base 7a de les reguladores del Pla d'Acció Municipal 2017 que regula el finançament de
les actuacions i en especial la 7.1.5 que regula la subvencionalitat de l'IVA de les
actuacions.
6. Base 35a de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, que regula el procediment de reintegrament de les
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar l'obligació de reintegrament de part de la subvenció concedida i pagada a
l'Ajuntament de Benissanet per a l'actuació "Renovació xarxa d'aigua 2a fase i xarxa de
pluvials, certificacions 1a a 6a" del Pla d'Acció Municipal 2017, per incompliment de
l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei de Subvencions que estableix que l'import de subvenció
en cap cas podrà superar el cost de l'activitat subvencionada, 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. L'import a reintegrar per l'Ajuntament de Benissanet és de 21.791,65 € de principal
més 158,96 € d’interessos de demora que sumen un total de 21.950,61 euros.
Aquesta quantitat s'ha de fer efectiva en el termini següent:
- Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al
dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
- Si la notificació es fa entre els dies 16 i l'últim dia del mes, des de la data de notificació
fins el dia 5 del segons mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
Si transcorregut el termini fixat no s'ha produït el reintegrament per part de l'Ajuntament de
Benissanet, s'iniciarà el període executiu, i es procedirà a tramitar la compensació en el cas
de l'existència de crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat,
d'acord amb l'art.71 a 74 de la LGT (regulat a l'Ordenança fiscal general i a les Bases
d'execució del pressupost vigents).
Forma de pagament:
- En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació, Passeig Sant Antoni, 100, de
dilluns a divendres no festius, de 9 a 14 hores.
- Per transferència bancària al compte ES58 0182-5634-1102-0151-6379 de BBVA a nom
de Diputació obert a l'efecte.
- Per correu, enviant xec barrat a nom de Diputació Tarragona i una fotocòpia de la
notificació de liquidació o indicant el número.
Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Benissanet.
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria General de la
Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.
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11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
DEL PRESSUPOST A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER A
L'ENDEGAMENT DEL BARRANC DEL PORTAL.

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 7F06D1F4AA3D4A64920E0C1334987AE9 i data d'emissió 09/05/2019 a les 07:56:43

De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Riudoms té intenció de realitzar una actuació consistent en
l'endegament del Barranc del Portal.
2. En data 4 de desembre de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la
sol·licitud de l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament
d'aquesta actuació.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de Riudoms per finançar aquesta inversió.
4. L'Ajuntament de Riudoms ha presentat el document tècnic en què es concreten les
obres, així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual servirà
de base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció
concedida.
5. L'actuació presentada, per un import de 94.309,13 euros, es desglossa de la forma
següent:
L'estudi geotècnic, per import de 1.000 euros, el qual no es considera
subvencionable perquè la despesa es certifica al capítol 2 del pressupost de
despeses de l'Ajuntament i, en conseqüència, no forma part de la inversió.
Les obres d'endegament del Barranc del Portal, per import de 93.309,13 euros, de
les quals els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica
presentada i han emès un informe favorable sobre la subvencionalitat de la inversió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/942/76275/02 la Diputació de
Tarragona té consignats 40.000 €, per a l’Ajuntament de Riudoms, amb la finalitat de
finançar l'embocament del Barranc del Portal. No obstant això, l'Ens local ha declarat una
previsió de finançament de l'actuació de 53.980,48 euros, corresponents a una subvenció
de l'Agència Catalana de l'Aigua, a banda de l'import sol·licitat a la Diputació de Tarragona.
En conseqüència i per evitar el sobrefinançament de l'actuació, la subvenció màxima a
concedir s'ha de fixar en 39.328,65 euros (93.309,13 € elegibles - 53.980,48 € altres
finançaments)
7. L'Ajuntament de Riudoms ha declarat de manera expressa i responsable que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 1 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Riudoms una subvenció per a l'endegament del
Barranc del Portal, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Endegament del Barranc del Portal
Pressupost de l'actuació: 94.309,13 euros
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 93.309,13 euros*
% concedit: 42,15%
Import concedit: 39.328,65 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/942/76275/02
*La diferència entre el pressupost de l'actuació i el pressupost elegible respon a l'estudi
geotècnic, per import de 1.000 euros, el qual no es considera subvencionable per haver-se
imputat al capítol 2 del pressupost de despeses de l'Ajuntament i no formar part de la
inversió.
Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el
suport de la Diputació de Tarragona.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31/12/2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31/03/2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en les termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
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transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions
es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Sisè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici
2019 es pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
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En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de
l'execució de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el
certificat de l'obligació reconeguda.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Viutè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riudoms i comunicar-ho a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
12. CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DE PAÜLS PER A LA MILLORA DEL CAMÍ D'EVACUACIÓ DE LA VALL
DE VINYES I DEL CAMÍ DE MONTSAGRE.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Paüls havia de realitzar una actuació consistent en la millora del camí
d'evacuació de la Vall de Vinyes i del camí de Montsagre, atès que és un municipi de
muntanya que necessita tenir més d'una via d'evacuació en cas d'emergència,
especialment per incendis forestals.
2. En data 8 de novembre de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la
sol·licitud de l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament
d'aquesta actuació, la qual es concretava en dues obres:
Arranjament del camí de la Vall de Vinyes i del Camí de Montsagre, per import de
50.897,37 euros. (Actuació prevista inicialment)
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Arranjament del camí de la Vall de Vinyes per danys causats pels aiguats, per import
de 24.747,43 euros. (Ampliació de l'actuació inicial com a conseqüència de forts
aiguats patits pel municipi)
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També va presentar la documentació tècnica de les dues obres necessàries, així com la
resta de documentació requerida per aquesta Diputació, per tal que es puguès concretar
les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció concedida.
3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'Ajuntament de Paüls per finançar aquesta inversió.
4. Els Serveis tècnics de la Diputació van revisar la documentació tècnica presentada i van
emetre informe favorable en tots dos casos sobre la subvencionalitat de les inversions.
5. En data 15 de febrer de 2019, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la justificació
de l'Ajuntament de les actuacions realitzades constituïda per:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consta el
suport de la Diputació de Tarragona.
Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
6. Els Serveis tècnics de la Diputació van revisar la justificació presentada de cada obra i
van emetre un informe favorable sobre l'execució en cada cas.
7. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/135/76254/02 la Diputació de
Tarragona té consignats 70.000 €, per a l’Ajuntament de Paüls, amb la finalitat de finançar
la millora del camí d'evaquació.
8. L'Ajuntament de Paüls ha declarat de manera expressa i responsable que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
9. En data 4 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Paüls una subvenció per a la millora del camí
d'evacuació de la Vall de Vinyes i del camí de Montsagre, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Millora del camí d'evacuació de la Vall de Vinyes i del camí de Montsagre*
Pressupost de l'actuació: 75.644,80 euros
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 75.644,80 euros
% concedit: 92,54%
Import concedit: 70.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/135/76254/02
*El concepte de la subvenció es concreta en dues actuacions a justificar de forma
individualitzada:
Arranjament del camí de la Vall de Vinyes i del Camí de Montsagre (Obres previstes
inicialment). Pressupost elegible: per import de 50.897,37 euros.
Arranjament del camí de la Vall de Vinyes per danys causats pels aiguats (Ampliació
de l'actuació inicial com a conseqüència de forts aiguats patits pel municipi).
Pressupost elegible: 24.747,43 euros.

Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- No es fixen terminis d'execució ni de justificació atès que l'Ajuntament de Paüls ja
ha justificat les actuacions subvencionades.
La Diputació pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions
es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Sisè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
Quan la Diputació rep la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat,
gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d'execució del
pressupost de l'exercici 2019 es pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els
supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de
reduir proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
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Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Viutè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Paüls i comunicar-ho a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
13. APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB
PROPIETARIS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
“MILLORES DE SEGURETAT I DRENATGE A LA CARRETERA TV-3223, DE LA TORRE
DE FONTAUBELLA A PRADELL DE LA TEIXETA”.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte “Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223,
de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta” (BOP de Tarragona núm. 194 de 9 d’
octubre de 2018).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
2. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats, respecte les
afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus considerats justos per
la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
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3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’
expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella
lliurement i per mutu acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen,
de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte “Millores de seguretat i
drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta”:
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Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

1

XXX

XXX
43774 Torre de Fontaubella

XXX

100,00

2i8

XXX

XXX
43737 Gratallops

XXX

1.045,99

3, 4 i 7

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

1.901,76

5

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

3.061,80

6

XXX (50%)

XXX
43840 Salou

XXX

93,66

6

XXX (50%)

XXX
43840 Salou

XXX

93,66

9

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

2.757,98

10 i 12

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

597,12

11

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

1.223,71

13 i 14

XXX

XXX
43204 Reus

XXX

2.394,00

15 i 69

XXX

XXX
43204 Reus

XXX

194,58

16

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

100,00

20

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

100,00

23, 24 i 26 XXX (50%)

XXX
43774
La
Fontaubella

Torre

de

XXX

1.330,25

23, 24 i 26 XXX (50%)

XXX
43730 Falset

XXX

1.330,24

27 i 28

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

3.673,37

29 i 31

XXX

XXX
43774
La
Fontaubella

XXX

855,76

30

XXX

XXX
43202 Reus

XXX

183,61
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Torre

de

32 i 33

XXX

34, 35,
44, 46,
XXX
54, 56 i 64

XXX

2.155,37

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

4.962,16

40

XXX

XXX
43800 Valls

XXX

2.265,17

41

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

100,00

42

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

100,00

43 i 45

XXX

XXX
43205 Reus

XXX

221,48

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

153,60

49
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XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

50, 51, 53
i 68

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

4.665,00

52

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

921,24

55

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

100,00

57

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

803,88

58 i 59
60
61 i 62
63
63
63
65
66 i 67

XXX
XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta
XXX
43891 Vandellòs

XXX
XXX

777,90
3.224,55

XXX

XXX
43202 Reus

XXX

XXX (33%)

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

XXX (33%)

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

422,52

XXX (33%)

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

422,52

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX

XXX

XXX
43774 Pradell de la Teixeta

XXX
TOTAL

397,32
422,52

816,48
526,68
44.495,88

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per un import total
de QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (44.495,88), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del
pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Citar als propietaris afectats durant la primera quinzena del mes de maig de 2019
per a l’aixecament de les corresponents actes de pagament i ocupació.
I en el cas de les finques números 13 i 14, transferir l'import del preu just al número de
compte autoritzat pel propietari a aquests efectes.
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En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’esmentat acte:
- XXX, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, o XXX, cap de
secció de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
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CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
14. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’
EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A LES OBRES DE REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE
CAMINS MUNICIPALS.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència, número 2018-0002764, de 10 setembre de 2018 es va
adjudicar el contracte de subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de
reparació de paviments de camins municipals a l’empresa Probisa Productos Bituminisos,
SLU amb NIF B85826832, per un import màxim de despesa de 27.951,00 € (IVA inclòs). En
data 13/09/2018, l’empresa Probisa Productos Bituminisos, SLU, ha signat l’acceptació de
la resolució d’adjudicació als efectes previstos en l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
2. En data 9 d’abril de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció final en la que fan constar el subministrament s'ha realitzat de total
conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que
han servit de base per a la seva contractació i execució. La data de l’acta de recepció
determina l’inici del període de garantia del contracte d’ 1 any.
3. En data 12 d’abril de 2019, el cap de secció de Conservació ha emès informe de
liquidació del contracte, en el que indica que s’ha liquidat en la seva totalitat i per tant no
resta cap obligació pendent amb el contractista.
Fonaments de dret
1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic , en
endavant (LCSP), preveu la liquidació dels contractes.
2. L’article 305 de la LCSP, en relació amb els vicis i defectes durant el terminis de garantia.
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3. La competència per a la liquidació del contracte correspon al president de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de
2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament d’emulsions asfàltiques per
a les obres de reparació de paviments de camins municipals per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
Segon. Disposar que un cop transcorregut el termini de garantia d’ 1 any sense que el
responsable del contracte hagi informat de l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, el contractista quedarà exempt de responsabilitat.
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Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del SAT 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.
15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENIS D’ADQUISICIÓ DE BÉNS PER MUTU
ACORD SIGNAT AMB PROPIETARIS AFECTATS PEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE
SEGA I ESBROSSADA DE CUNETES I MARGES I PODA D’ARBRAT A LES
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. LOTS 1 I 2.
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 9 de
febrer de 2018, va acordar l’adjudicació del contracte dels serveis de sega i esbrossada de
cunetes i marges i poda d'arbrat a les carreteres de la Diputació de Tarragona Lots 1 i 2.
2. Els responsables del Servei d’Assistència al Territori (en endavant SAT) han informat, en
data 22 de març de 2019, que durant les tasques d’inspecció de la carretera TP-2442 de
Sant Jaume dels Domenys a Pla de Manlleu, al pk. 0+500, s’ha detectat una inestabilitat del
talús existent en diversos punts provocat per la inclinació i la presència d’arbres propers
que amb les seves arrels estan provocant despreniments a la carretera que comprometen
la seguretat viària, per la qual cosa es necessari executar l’estesa del talús existent per a
reduir la inclinació del mateix, eliminant diversos arbres i afectar 341 m2 de sòl rústic de la
finca cadastral núm. 43139A013000110000HG del terme municipal de Sant Jaume dels
Domenys.
3. En una altre informe de la mateixa data els responsables del SAT han informat que, que
durant les tasques d’inspecció de la carretera TV-2122 del Papiolet a Banyeres del
Penedès per Sant Jaume dels Domenys, entre el pk. 6 i 7, s’ha detectat una altra
inestabilitat d’un talús existent que també provoca despreniments a la carretera que
comprometen la seguretat viària, per la qual cosa es necessari executar una altra estesa
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del talús existent per a reduir la inclinació del mateix, eliminant dos pins mitjans i afectar
477 m2 de sòl rústic de la finca cadastral núm. 43020A002000290000OU del terme
municipal de Banyeres del Penedès.
4. S’ha signat, amb els titulars de les finques afectades per l’execució d’aquestes
actuacions, convenis d’adquisició de béns per mutu acord, en els quals es determina la
quantia de la indemnització considerada justa per la Diputació.
Aquests convenis figuren al present expedient.
Fonaments de dret
1. La Llei 33/2003, de Patrimoni de les administracions públiques (en endavant, LPAP), en
el seu article 116, regula el procediment per a l'adquisició d'immobles per part de les
Administracions Públiques, indicant que l'adquisició directa és possible quan sigui
necessària per les peculiaritats de la necessitat de satisfer i la urgència de l'adquisició
resultant d'esdeveniments imprevisibles.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar els convenis d’adquisició de béns per mutu acord signats amb els titulars
de les finques que es relacionen, de conformitat amb les dades que figuren al present
expedient:
Propietari

Domicili

NIF

Import

XXX

XXX
08017 Barcelona

XXX

1.355,15

XXX

XXX
43713 Sant Jaume dels Domenys

XXX

724,12

TOTAL

2.079,27

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats imports, per un total de DOS
MIL SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (2.079,27), amb càrrec a la
partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Transferir els imports esmentats al número de compte autoritzat pels titulars de
les finques 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.
16. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE DOS COMANDAMENTS REMOTS PER A LA GRUA DELS CAMIONS
DE LA BRIGADA DELS PARCS DE VALLS I TORTOSA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència, número 2018-0003356, de 31 d’octubre de 2018 es va
adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació de dos comandaments remots per a
la grua dels camions de la brigada dels parcs de Valls i Tortosa a l’empresa Ballestas Reus,
SL amb NIF B43332618, per un import de 10.986,80 € (IVA inclòs). En data 04/12/2018, l’
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empresa Ballestas Reus, SL, ha signat l’acceptació de la resolució d’adjudicació als efectes
previstos en l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
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2. En data 21 de març de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària
van signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que el subministrament i instal·lació
dels comandaments s'han realitzat de total conformitat amb les prescripcions tècniques i
administratives degudament aprovades que han servit de base per a la seva contractació i
execució. La data de l’acta de recepció determina l’inici del període de garantia del
contracte de 2 anys.
3. En data 12 d’abril de 2019, el cap de secció de Conservació ha emès informe de
liquidació del contracte, en el que indica que s’ha liquidat en la seva totalitat i per tant no
resta cap obligació pendent amb el contractista.
Fonaments de dret
1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic , en
endavant (LCSP), preveu la liquidació dels contractes.
2. L’article 305 de la LCSP, en relació amb els vicis i defectes durant el terminis de garantia.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del subministrament i instal·lació de dos
comandaments remots per a la grua dels camions de la brigada dels parcs de Valls i
Tortosa per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Disposar que un cop transcorregut el termini de garantia de 2 anys sense que el
responsable del contracte hagi informat de l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, el contractista quedarà exempt de responsabilitat.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del SAT 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.
17. APROVACIÓ DE PREU JUST I PREU JUST ADDICIONAL ACORDATS DE MUTU
ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-1050, DE LA SÉNIA A ROSELL.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de maig de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte “Condicionament de la carretera T-1050 de La Sénia a
Rosell” (BOP núm. 106 de 1 de juny de 2018).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
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2. Per acord de Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, es van aprovar les
actes de preu just per mutu acord i el pagament de la majoria dels propietaris afectats per l’
esmentat Projecte, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerats justos per la Diputació.
3. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de la finca núm. 19 del parcel·lari de l’
esmentat Projecte, respecte les afectacions a la finca i la quantia de la indemnització i preu
considerat just per la Diputació.
També s’ha arribat al mutu acord amb el propietari de la finca núm. 9 del parcel·lari de l’
esmentat Projecte, respecte de l’afectació addicional a aquesta finca, quantia de la
indemnització i preu considerat just per la Diputació.
Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’
expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella
lliurement i per mutu acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just i de preu just addicional acordades de mutu acord
amb els propietaris de les finques que es relacionen, de conformitat amb les dades que
figuren a l’expedient del Projecte “Condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a
Rosell” :
Finca
19
9 add.

Propietari

Domicili

INMOBILIARIA LES MATALTES, Plaça Major, 6
SL
43560 - La Sénia
XXX

XXX
43560 - La Sénia

NIF
B43116995
XXX
TOTAL

Import
100,00
1.680,00
1.780,00

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preu just i preu just addicional,
per un import total de MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS (1.780,00), amb càrrec a la
partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2019.
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TERCER. Citar als propietaris afectats durant la primera quinzena del mes de maig de 2019
per l’aixecament de les corresponents actes de pagament i ocupació.
En el supòsit què refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per existir
càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar a l’esmentat acte:
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- XXX, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, o XXX, cap de
secció de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a Tresoreria, i al Servei d’
Assistència al Territori per a la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per
a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
18. APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), obliga a les entitats
del sector públic a planificar l’activitat de contractació pública que desenvoluparan en un
exercici pressupostari o períodes plurianuals, i donaran a conèixer el seu pla de
contractació anticipadament mitjançant anunci d’informació prèvia previst a l’art. 134, al
menys per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
2. Per altra banda, vist el que disposa l’art. 6, en relació amb els articles 8.1f), 12.1 i 13.1c)
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, sobre la informació relativa a la planificació de la contractació pública.
3. Per tal de poder elaborar el Pla anual de contractació de la Diputació, a requeriment de
la Unitat de Contractació, aprovisionaments i expropiacions, les diferents Àrees han revisat
la previsió de contractació per a l’exercici 2019, previsió que es revisarà al menys
trimestralment als efectes de dur a terme la seva actualització amb les modificacions que
siguin adients, elaborant una relació de contractes i data prevista de licitació. En les
corresponents relacions de contractes programats no hi constaran els que ja es trobin en
fase de licitació.
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4. El Pla anual de contractació recull una relació de contractes, amb les dades bàsiques:
objecte, preu, durada i data prevista de licitació, per tal de facilitar a les empreses la
participació en les futures licitacions. És, però, un pla indicatiu, que no obliga a licitar tots
els contractes o a fer-los amb les condicions concretes anunciades.
Fonaments de dret
1. Els articles 28.4 i 134 de la LCSP, preveuen la obligació, per part de les administracions
públiques, de programar i publicar la seva activitat contractual.
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2. L’art. 6, en relació amb els articles 8.1f), 12.1 i 13.1c) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, sobre la informació relativa
a la planificació de la contractació pública.
3. La competència per a l’aprovació del pla anual de contractació de la Diputació de
Tarragona 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 el pla anual de contractació de la Diputació de Tarragona per a l’exercici
2019 que es relaciona a continuació, amb indicació del seu objecte, pressupost estimat,
durada i data prevista de licitació:
Àrea del SAT
Contractes d'obres
Objecte del contracte

Valor estimat
Durada
(IVA exclòs)

Data
prevista de
la licitació

CONDICIONAMENTS
Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del
4.185.561,03 €
Camp. Variant d'Almoster.

Segon
trimestre 19

Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de
826.446.28 €
Gaià. Tram:Masos de Vespella a la Nou de Gaià.

Quart
trimestre 19

MILLORES PUNTUALS
Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres
826.446,28 €
de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2019

Segon
trimestre 19

Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres
495.867,77 €
de la xarxa local de Terres de l'Ebre. Any 2019

Segon
trimestre 19

Rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de
404.614,29 €
Sant Joan. Vinyols i els Arcs.

Segon
trimestre 19

REFORC DE FERM
Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la
1.270.372,56€
xarxa del Cap de Tarragona. Any 2019

Segon
trimestre 19

Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la
546.869,41€
xarxa Terres de l'Ebre. Any 2019

Segon
trimestre 19

CONSERVACIÓ
79.000,00€

Tercer
trimestre 19

BTA i abalisaments led

80.000,00€

Segon
trimestre 19

Pintura sonora

100.000,00€

Segon
trimestre 19

Contracte de reparació de juntes de ponts
EXPLOTACIÓ
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Contractes de Serveis
Valor
estimat
Durada
(IVA
exclòs)

Objecte del contracte

Data prevista de
la licitació

CONSERVACIÓ
1.200.000,00
1 any+1
€

Segon
19

trimestre

Estudi informatiu i document ambiental per a la construcció
20.000,00€
de by-pass entre la TV-3401 i la TV-3409. De l'Ampolla a
12.000,00€
Deltebre. (2 lots)

Segon
19

trimestre

Rotonda a la intersecció entre la carretera T-722 i la TV7222 al polígon industrial de Vilallonga del Camp.
Condicionament de la travessera a Vila-rodona. Carreteres
TP-2003 i TV-2443.
Actuacions puntuals d'estabilitazació de talussos a la
carretera TV-3541. De Paüls a Xerta.
Actuacions puntuals entre Roquetes i Els Reguers.
Carretera T-342. (4 lots)

Segon
19

trimestre

Segon
19

trimestre

Contracte d'execució de paviments amb regs asfàltics

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES EN REDACCIONS DE PROJECTES

25.000,00€
50.000,00€
15.000,00€
80.000,00€

Condicionament de trams entre el Vendrell i el Barri Baix 15.000,00€
de S. Vicenç de Calders. Carreteres TP-2004 i TV-2048
Condicionament d'interseccions i tram entre l'accés a
Riudecanyes i la TV-3131. Carretera T-313.
20.000,00€
Condicionament de la TV-7221 i la T-722 d'Alcover a la A27
70.000,00€
Condicionament de la T-203 de la TP-2031 al Catllar
60.000,00€
ASSISTÈNCIES EXPLOTACIÓ

Pla d'aforaments

84.400,00 €

2anys+1+1

Tercer
19

trimestre

Estudi d'accidentalitat

80.000,00 €

2anys+1+1

Tercer
19

trimestre

Contractes de Subministrament
Objecte del contracte

Valort estimat (IVA
Durada
exclòs)

Data prevista
de la licitació

Subministrament d'àrids per a regs asfàltics per a
l'assistència en camins i tasques de conservació de 220.000,00€
les Brigades

2 anys+1

Segon
trimestre 19

Subministrament d'emulsions per a regs asfàltics per
220.000,00€
l'assistència en camins

1 any+1

Segon
trimestre 19

Subministrament de senyalització vertical i barrera
920.000,00€
(lot lligat al contracte d'orientació)

1 any+1+1+1

Quart
trimestre 19

Subministrament de dos vehicles de la secció
50.000,00€
d'explotació de carreteres

Quart
trimestre 19

Subministrament lluminàries emergència per vehicles
20.000,00€
brigades

Quart
trimestre 19
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Subministrament de màquina mini giratòria per a les 150.000,00€
Brigades

Quart
trimestre 19

ACORDS MARC
Objecte del contracte

Valor estimat (IVA
Durada
exclòs)

Data prevista de
la licitació

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES EN REDACCIÓ DE PROJECTES

Acord marc per Estudis geològics i geotècnics

50.000,00€

2 anys+1+1

Quart
19

trimestre

Acord marc per Treballs arqueològics

25.000,00€

2 anys+1+1

Quart
19

trimestre

80.000,00€

2 anys+1+1

Segon trimestre
19

Acord marc de subministrament material divers de
60.000,00€
ferreteria per a les Brigades

1any +1

Segon trimestre
19

Acord marc de subministrament de material d'obra
50.000,00€
per a les Brigades

1any+1

Segon trimestre
19

Acord marc per a la reparació de vehicles de les
100.000,00€
Brigades

1any+1

Segon trimestre
19

Acord marc per a la gestió de residus generats per
50.000,00€
les Brigades

1any +1

Tercer trimestre
19

Acord marc per als treballs de serralleria de les
40.000,00€
Brigades

1any +1

Tercer trimestre
19

Acord marc per estudis de mobilitat

1any +1

Tercer trimestre
19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ASSISTÈNCIES TOPOGRAFIA

Acord marc per Treballs topogràfics

CONSERVACIÓ

25.000,00€

Àrea del SAM

Objecte del contracte

Pressupost
(IVA exclòs)

estimat

Durada

Data prevista de
la licitació

1 any

2n trimestre 19

ENGINYERIA (ENG)
Informes comptabilitat energètica

20.000,00€

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI (MSET)
Redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible
i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació 209.234,27€
de Tarragona (fase 5).

1 any

1er semestre19

Diagnosi de l'estat de la xarxa de clavegueram a 34
249.550,00€
municipis de la demarcació de Tarragona

1 any

2n trimestre 19
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Sessions d'activitat física per a gent gran utilitzant els 40.000,00€
parcs de salut existents als municipis de la
demarcació de Tarragona

1 any

2n.Trimestre19

Control higienicosanitari de piscines d'ús públic 40.000,00€x2=80.
(inclou pròrroga d'1 any)
000,00

1 any+1

2n Trimestre 19

Custòdia de l'Albereda de Santes Creus:
conservació, manteniment, neteja, vigilància i 20.000,00€
dinamització ambiental

1 any

2n. Trimestre19

Servei de consultoria i gestió de projectes per a
40.000,00€
finançament de les accions dels PAESC

1 any

2n. Trimestre19

Servei de disseny de les mesures d'intervenció
paisatgística i de control d'espècies invasores al 20.000,00€
camí del Francolí (Taula del Francolí)

6 mesos

2n. Trimestre19

Servei de cartografia dels punts potencials de cria de
35.000,00€
mosquit tigre

1 any

2n Trimestre 19

Servei de comunicació i sensibilització per a la
30.000,00€
prevenció i control del mosquit tigre.

1 any

2n Trimestre 19

Àrea de Secretaria
Pressupost
estimat
(IVA Durada
exclòs)

Objecte del contracte

Data prevista de la
licitació

SERVEIS JURÍDICS
Servei d’assistència jurídica per a la defensa de la
Diputació de Tarragona en matèria de recursos 55.000,00€
humans

4 anys

Segon trimestre 19

Acord marc per a la contractació d’advocats externs
per a la defensa de la Corporació i d’entitats locals
assistides per la Diputació de Tarragona

2n. Semestre 19

Acord marc per a la contractació de procuradors per
a la representació de la Corporació i d’entitats locals
assistides per la Diputació de Tarragona.

2n. Semestre 19

PATRIMONI
Assegurança de responsabilitat civil obligatòria i
52.000,00€
voluntària dels vehicles de la Diputació de Tarragona

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

Assegurança de béns mobles i immobles de la
35.000,00€
Diputació de Tarragona

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

Assegurança de responsabilitat civil de la Diputació
75.000,00€
de Tarragona

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

Assegurança de vida càrrecs electes de la Diputació
17.000,00€
de Tarragona

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

Assegurança de vida accidents electes de la
7.000,00€
Diputació de Tarragona

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

Assegurança de responsabilitat de les autoritats i el
18.000,00€
personal al servei de l’Administració Pública

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

Assegurança béns històric artístic

12.000,00€

Anual prorroga
Quart trimestre 19
fins a 10 anys

240.000,00€

18 mesos

Segon trimestre 19

Contracte de lloguer del local Av. LL. Companys 12

92.022,00€

15 anys

Segon trimestre 19

Contracte de lloguer del local Av. LL. Companys 14

50.149,00€

15 anys

Segon trimestre 19

Contracte de venda de pis Av. Prat de la Riba

200.000,00€

Contractació
implantació

programa

inventari:

adquisició

i
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Segon trimestre 19

Àrea del SAC
Pressupost
estimat
(IVA Durada
exclòs)

Data prevista de la
licitació

Moblament noves aules i menjador

30.000,00€

_____

1r semestre 2019

Remodelació del pati interior

50.000,00€

_____

2n semestre 2019

Grua mobilitat per als alumnes

20.000,00€

_____

2n semestre 2019

Projecte moblament de les plantes baixes i primera d’
69.794,86€
EADT

1 mes

2n semestre 2019

Projecte bàsic i execució de pintat dels espais
109.186,43€
interiors i façanes de l’EADT

1 mes

4t. Trimestre 2019

Projecte de reparació de les esquerdes de les torres
266.914,90€
de l’EADT

_____

4t. Trimestre 2019

Canvi dels finestrals de l’EADT

3 mesos

4t. Trimestre 2019

_____

4art. Trimestre 19

Renovació d’equipament informàtic Escoles d’Art

174.000
€
aprox. (import
aproximat, falta
càlcul
_____
instal·lació.
Pendent PPT
CIQ

4 art. Trimestre 19

Renovació de llicències informàtiques Escoles d’Art

15.750 € aprox.
(import
aproximat, falta
càlcul
_____
instal·lació.
Pendent PPT
CIQ

4 art. Trimestre 19

Objecte del contracte

CPEE ALBA A REUS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ESCOLA D’ART I DISSENY A TARRAGONA

59.164,44 €

ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA A REUS
Canvi de distribució de secretaria i professorat ECM
74.380,17€
de Reus
EQUIPAMENT INFORMÀTIC

ALTRES
Servei de menjador CPEE Sant Rafael i CPEEE San
510.157,19€
Jordi

2 cursos + 1 +
Segon trimestre 19
1

Àrea de Coneixement i Qualitat

Objecte del contracte
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Pressupost estimat
Durada
(IVA exclòs)

Data prevista de
la licitació

Arquitectura de Sofware

4 anys

Segon trimestre
19

Adaptació dels procediments de Contractació a nova
45.000,00€
versió Plyca

6 mesos

Segon trimestre
19

Suport Avançat Oracle 2020/2023

240.000,00€

4 anys

Segon trimestre
19

Migració Portal de Serveis a Grails 3

24.000,00€

6 mesos

Segon trimestre
19

Manteniment de l'aplicació de RH - PeopleNet 2020

75.000,00€

1 any

Tercer trimestre
19

1 any

Segon trimestre
19

4 anys

Segon trimestre
19

4 anys

Segon trimestre
19

40.000,00€

6 mesos

Segon trimestre
19

30.000,00€

1 any

Segon trimestre
19

Manteniment Autocad 2019-2022

64.401,75€

3 anys

Segon trimestre
19

Subscripcions office 365

30.000,00€

1 any

Segon trimestre
19

Adquisició Material divers

200.000,00€

1 any

Segon trimestre
19

Acord Marc Despeses Microinformàtiques 2020/23

880.000,00€

4 anys

Tercer trimestre
19

Manteniment llicències Microfocus 2018-2019

32.000,00€

2 anys

Tercer trimestre
19

Manteniment servidors HP 2018-2019

33.140,00€

2 anys

Segon trimestre
19

Manteniment Camunda BPM 2020/2023

90.0000,00€

Adquisició nova aplicació comptabilitat serveis centrals
123.000,00€
i OA
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Arquitectures de Software
Servei de programació de formularis en format PDF
124.060,00€
2020/23
Accés i interoperabilitat
Subscripcio de Liferay portal Enterprise Editon per a la
gestió dels continguts del portal Liferay de la seu
165.000,00€
electrònica de la Diputació de Tarragona i de la
migració del portal a Liferay DXP 2019/22
Gestió Documental

Adquisició d'una solució de signatura biomètrica

Dades i Anàlisi

Implementar plataforma Big Data

Centre d'Atenció a l'usuari

Sistemes
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Renovació del suport de maquinari i programari EMC 31.000,00€
2019

1 any

Segon trimestre
19

Suport del maquinari i programari Oracle 2019

50.145,00€

1 any

Segon trimestre
19

Manteniment dels sistemes Red Hat 2020-2021

16.000,00€

2 anys

Segon trimestre
19

Adquisició servidors TINET

25.000,00€

Puntual

Segon trimestre
19

Adquisició servidors blade DIPTA

25.000,00€

Puntual

Segon trimestre
19

Renovar l'equipament de copies de seguretat en disc

80.000,00€

Puntual

Tercer trimestre
19

Manteniment electrònica de xarxa Cisco 2020

30.000,00€

1 any

Tercer trimestre
19

Mantenimen telefonica IP 2020

35.000,00€

1 any

Tercer trimestre
19

Manteniment maquinari tallafocs Checkpoint 2020/23

160.000,00

4 anys

Tercer trimestre
19

Adquisició electrònica xarxa (preus unitaris)

30.000,00€

1 any

Segon trimestre
19

Adquisició solució endpoint de Checkpoint

35.000,00€

Puntual

Segon trimestre
19

Implantació mesures Sistema Nacional de Seguretat

20.000,00€

1 any

Tercer trimestre
19

Implantació pilot Actio en cloud extern

35.000,00€

1 any

Segon trimestre
19

Consolidació de sistemes Antispam Corporatius en
30.000,00€
Alta Disponibilitat

1 any

Segon trimestre
19
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Comunicacions

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Pressupost
(IVA exclòs)

Objecte del contracte

estimat

Durada

Data prevista de
la licitació
(inici contractació)

Unitat Gestió Econòmica i Nòmina

Provisió

Valoració llocs de treball de no comandament

45.000,00€

2
anys
Quart trimestre19
aprox

Suport a les persones
Formació
certificat
professionalitat
Atenció
72.156,00 € (2 lots de
sociosanitària a persones dependents en institucions
36.078€ en un sol 1 any
socials
plec)
Formació certificat professionalitat
instal·lacions aquàtiques

socorrisme
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28.186,50 €

1 any

Segon
19

trimestre

Segon
19

trimestre

Formació certificat professionalitat operacions
auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i
36.750,00 €
documents

1 any

Quart trimestre 19

4 anys

Segon
19

trimestre

1 any

Segon
19

trimestre

1 any

Segon
19

trimestre

2 anys + 1

Quart trimestre 19

1 any

_______

Ocupació
Adquisició EPI’s personal dels plans d’ocupació

81.000,00
324.000,00€

*

4=

Emprenendoria
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Formació 3 acceleradores (Camp de Tarragona,
Terres de l’Ebre i acceleradora Vertical) 15.000 €
45.000,00 €
cadascuna
Mentoria 3 acceleradores (Camp de Tarragona,
Terres de l’Ebre i acceleradora Vertical) 15.000 €
45.000,00 €
cadascuna

Desenvolupament de RH
Vigilància de la salut

62.000,00€

Planificació i Organització
20.000,00 €

Mapa de talent d’experts en gestió d’ingressos locals

Àrea de Gabinet de Presidència i Planificació

Objecte del contracte

Pressupost
base
Durada
licitació (IVA inclòs)

Data prevista de
la licitació

400.000,00€

3r trimestre 19

Comunicació
Agència Publicitat
Recull Noticies

19.500,00€

1 + 1 pròrroga
Segon
19

trimestre

45.600,00€

Segon
19

trimestre

Pressupost estimat
Durada
(IVA exclòs)

Data prevista de
la licitació

Carburants

527.000,00€

2+1+1

1r semestre 19

Serveis postals

34.966,00€

1

1r semestre 19

Estudi observatori Internet

21.200,00€

Tinet Aula

6 setmanes

Àrea de Serveis Interns

Objecte del contracte

Serveis Generals
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Serveis postals, missatgeria i valisses

158.091,89€

2+1

1r semestre 19

Lloguer i manteniment de fons d’aigua

30.000,00€

2+1

1r semestre 19

Lloguer i manteniment d’un grup electrogen

36.000,00€

2

1r semestre 19

Manteniment integral d’edificis

1.000.000,00€

2+1

2n semestre 19

Manteniment desfibriladors

8.000,00€

2

2n semestre 19

Recollida i gestió de residus de paper i cartró

12.400,00€

2+1

2n semestre 19

Lloguer de plataformes elevadores

10.000,00€

2

2n semestre 19

Fil Musical

1.000,00€

2

2n semestre 19

Màquines de vending

0,00

2+1+1

2n semestre 19

Suport sonorització actes

18.000,00€

2

2n semestre 19

34.999,99€

1

2n trimestre 19

Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
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Subministrament de material d’oficina

Segon. Establir la revisió del Pla que s’aprova, al menys de forma trimestral, als efectes de
dur a terme la seva actualització.
Tercer. Publicar l’esmentat Pla en el Perfil de contractant i en el Portal de transparència,
així com les successives revisions que es portin a terme, als efectes de la seva publicitat i
difusió.
Quart. Publicar en el DOUE els anuncis previs dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada que consten en el Pla.
Cinquè. Comunicar la present resolució a les diferents Àrees de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
19. CONVOCATÒRIA PER L’AIXECAMENT D’ACTES PRÈVIES A L’OCUPACIÓ DE
FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “MILLORES DE
SEGURETAT I DRENATGE A LA CARRETERA TV-3223, DE LA TORRE DE
FONTAUBELLA A PRADELL DE LA TEIXETA”.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte “Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223,
de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta” (BOP de Tarragona núm. 194 de 9 d’
octubre de 2018).
2. Aquesta aprovació comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte als efectes de l’
expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds, de
conformitat amb l’art. 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
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3. Aquesta aprovació també va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, i va aprovar
inicialment la relació concreta e individualitzada dels propietaris i dels béns i drets afectats
per l’esmentat Projecte, amb l’obertura i pràctica del corresponent període d’informació
pública, que practicada i al no haver-se presentat reclamacions o al·legacions pels titulars
de les finques afectades ha esdevingut aprovada definitivament, tot això de conformitat amb
els articles 17 i següents de la Llei d’expropiació forçosa.
4. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats pel Projecte esmentat,
respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
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5. Amb els propietaris de les finques núm. 17, 21, 25, 36, 37, 38, 39, 47 i 48, totes elles del
municipi de Pradell de la Teixeta, no s’ha pogut contactar o es desconeix el domicili o el
titular de la finca, i no s’ha pogut arribar, de moment, al mutu acord.
Consta a l’expedient la notificació per anuncis de l’esmentat acord de Ple al Tauler Edictal
Únic del Butlletí Oficial de l’Estat, en dates el dia 24 d’octubre i 16 de novembre de 2018,
als titulars d’aquestes finques, sense que consti que aquestos hagin presentat cap escrit de
reclamació o al·legació.
Fonaments de dret
1. L’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de carreteres diu que l’aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració
d’utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació
dels béns i adquisició dels drets corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’
ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
2. L’article 5 de la Llei d’Expropiació Forçosa (LEF) estableix que s’han d’entendre les
diligències amb el Ministeri Fiscal quan no compareguin a l’expedient els propietaris o
titulars o la propietat fos litigiosa.
3. L’article 52 LEF regula el procediment d’urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’
expropiació, així com els articles 56 a 58 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957.
4. Article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, pel que fa a la notificació mitjançant anuncis als interessats que
siguin desconeguts, o s’ignori el lloc per a la notificació o, intentada aquesta, no s’hagi
pogut practicar.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Fixar el dia 28 de maig de 2019 per procedir a l’aixecament de les actes prèvies a
l’ocupació de les finques números 17, 21, 25, 36, 37, 38, 39, 47 i 48 del Projecte “Millores
de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la
Teixeta”, totes elles del municipi de Pradell de la Teixeta, i convocar als titulars afectats pel
dia 28 de maig de 2019 a les següents hores:
Finca

Polígon

Parcel·la

Expropiació
m2

Ocupació
temp. m2

17

XXX

XXX

15

20

XXX

10,30 h

21

XXX

XXX

38

-

XXX

10,40 h

25

XXX

XXX

457

-

XXX

10,50 h

36

XXX

XXX

5

10

XXX

11,00 h

37

XXX

XXX

5

18

XXX

11,20 h
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Titulars afectats

Hora

38

XXX

XXX

421

17

XXX

11,00 h

39

XXX

XXX

207

-

XXX

11,20 h

47

12

25

13

-

Desconegut

11,40 h

48

XXX

XXX

25

69

XXX

11,50 h

La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. A continuació, els assistents es
traslladaran, si s’escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.
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Els interessats hauran d’assistir a l’acte personalment o representats per persona
degudament autoritzada, i caldrà que presentin els documents acreditatius de la titularitat
del bé o dret afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu,
per un perit i/o un notari.
SEGON. Publicar un anunci d’informació pública del lloc, dia i hora per a la redacció d’actes
prèvies a l’ocupació de les finques esmentades en l’anterior punt d’aquest acord al BOP de
Tarragona, a un dels diaris de major circulació de la província, i als taulers d’edictes de l’
Ajuntament Pradell de la Teixeta, Torre de Fontaubella i d’aquesta Corporació.
TERCER. Notificar aquesta resolució, als efectes de la seva convocatòria, al Ministeri
Fiscal, en representació i defensa dels interessos dels titulars de les finques números 17,
21, 25, 36, 37, 38, 39, 47 i 48, amb el qual a partir d’ara s’han d’entendre les diligències,
sens perjudici de notificar també aquesta resolució per anuncis al Tauler Edictal Únic del
Butlletí Oficial de l’Estat als que consten com a titulars cadastrals de les esmentades
finques.
QUART. Demanar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta que
designi un representant per la signatura de les actes prèvies a l’ocupació de les finques
núm. 17, 21, 25, 36, 37, 38, 39, 47 i 48 de l’esmentat Projecte, el dia 28 de maig de 2019, a
les 10,30 hores, a l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
20. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT,
DEL SUBMINISTRAMENT D’EMULSIONS ASFÀLTIQUES PER A LES OBRES DE
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE CAMINS MUNICIPALS, AMB UN PRESSUPOST
MÀXIM DE DESPESA DE 132.858,00 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (SAT), és la responsable de prestar l’
assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats
mitjançant les Brigades de Conservació de Carreteres. Per aquest motiu es fa necessari el
subministrament en planta d’emulsions catiòniques de curat ràpid tipus C65B2 i C65PB i
transport en nodrissa, per prestar l’assistència per a la reparació de paviments de camins
municipals pavimentats.
Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, el cap de Secció de
Conservació ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de contractació aquest
subministrament, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’
han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
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També consta a l’expedient l’informe del cap de l’Àrea del SAT sobre les repercussions del
contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 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 subministrament esmentat, mitjançant procediment obert, amb un
pressupost màxim de despesa de 132.858,00 €, IVA inclòs i els següents preus unitaris:
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Subministrament a planta d’emulsió catiònica tipus C65B2 TRG 325,00€ (IVA exclòs).
Subministrament a planta d’emulsió catiònica modificada tipus C65B2 TRG 375,00€
(IVA exclòs).
Transport a obra amb nodrissa i emmagatzematge fins a la finalització d’obra 16,00€
(IVA exclòs).

3. En data 12 d'abril de 2019, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el
Perfil de contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació dels articles 156 i
158 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació de l'expedient correspon al president de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (Decret 2015-002266 de 16 de juliol de
2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, del subministrament d’
emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de paviments de camins municipals,
amb un pressupost màxim de despesa de 132.858,00 € (IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 132.858,00 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3060-1531-21003 per a l’any 2019 del
pressupost de la Diputació, amb número d’operació A2019009801.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb l’article 135 del
LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAT.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant.

INTERVENCIÓ
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 110.369,65 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................ 30.732,08 €
Núm. 00698............................................................... 2.741,80 €
Núm. 00716............................................................... 1.028,50 €
Núm. 00717............................................................. 25.827,40 €
Núm. 00753............................................................... 1.134,38 €

Secretaria-Intervenció.......................................... 39.201,89 €
Núm. 00665............................................................. 29.040,00 €
Núm. 00720.................................................................... 58,93 €
Núm. 00739............................................................... 3.630,00 €
Núm. 00747............................................................... 4.056,83 €
Núm. 00819............................................................... 2.416,13 €
Serveis interns........................................................ 4.973,03 €
Núm. 00687............................................................... 3.282,35 €
Núm. 00755............................................................... 1.690,68 €
Coneixement i Qualitat........................................... 4.861,84 €
Núm. 00736............................................................... 4.861,84 €
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SAM.......................................................................... 6.986,20 €
Núm. 00701............................................................... 6.174,63 €
Núm. 00702.................................................................. 811,57 €
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SAC......................................................................... 23.614,61 €
Núm. 00703............................................................... 2.973,17 €
Núm. 00715............................................................... 3.862,91 €
Núm. 00724............................................................... 2.139,75 €
Núm. 00725............................................................... 2.998,64 €
Núm. 00726.................................................................. 988,81 €
Núm. 00732............................................................... 1.315,61 €
Núm. 00738............................................................... 2.384,86 €
Núm. 00741............................................................... 2.410,26 €
Núm. 00749............................................................... 4.247,10 €
Núm. 00796.................................................................. 293,50 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i s’annexen, amb
càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 1.856,95 €, ja que es disposa
de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Recursos Humans.................................................. 1.742,00 €
Núm. 00686............................................................... 1.742,00 €
SAC.............................................................................. 114,95 €
Núm. 00680.................................................................. 114,95 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 112.226,60 €.

4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
22. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa presentats segons la relació
comptable que s'annexa, 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
631,57 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................ 631,57 €
Núm. 00752 (EAD Reus)............................................... 631,57 €

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.
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23. APROVACIÓ DE PAGAMENTS AMB APLICACIÓ DIFERIDA A PRESSUPOST DEL
MES DE MARÇ DE 2019.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- En el mes de març de 2019 s'han efectuat una sèrie de pagaments que d'acord amb la
Base 37 d'execució del pressupost cal aplicar a aquest.
2.- Els òrgans responsables dels diversos pagaments han aportat la documentació
justificativa necessària i, en el cas de factures, les han conformat.
3.- Un cop revisada la documentació justificativa s'ha emès l'Informe d'intervenció favorable
per tal d'aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1.- Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-0190 de delegació de competències.
2.- Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els justificants dels pagaments inclosos en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019 que es relacionen i s’annexen, per un import total de 8.671,76
€, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Núm. 00704 ( RF) .................................................................. 6.117,79 €
Núm. 00750 ( CGAP) ............................................................. 2.553,97 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 8.671,76 €.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (no es planteja cap consideració)
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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 26 d’abril 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
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Pilar Sanchez Peña
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