Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 3 de maig de 2019.
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 3 de maig de 2019
Hora d'inici: 10:30
Hora de finalització: 10:55
Lloc: Sala Julio Antonio
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Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)

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

En el punt 21 de l'Ordre del dia, l'Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon essent les 10:47
hores s'incorpora a la sessió.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 16 de
juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els
membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 26 D'ABRIL DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 26 d'abril de 2019.

Patrimoni
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2. REVISIÓ DE PREU DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE L'EDIFICI SITUAT AL
CARRER MONTCADA NÚM. 32 DE TORTOSA (PALAU CLIMENT), PER A L'ANY 2019.
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De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. En data 22 de gener de 2008 es va formalitzar el contracte de lloguer entre la Diputació
de Tarragona i la companyia mercantil IRCAT 2011 SL, representada pel Sr. XXX, de
l'immoble situat al carrer Montcada núm. 32 de Tortosa, amb una durada de 8 anys a partir
del dia 1 de gener de 2008, amb la possibilitat de prorrogar de dos en dos anys a voluntat
de la Diputació .
2. En data 20 de novembre de 2015 la Junta de Govern, va resoldre prorrogar el contracte
d’arrendament per un període de 2 anys.
3. En data 2 de març de 2018 la Junta de Govern, va resoldre prorrogar el contracte d’
arrendament per un període de 2 anys.
4. El pacte segon del contracte d’arrendament, preveu què la renda serà revisada el dia 31
de desembre d’any en any.
5. D’acord amb el que estableix el pacte segon del contracte d’arrendament, l’import
actualitzat en base a l’índex de preus al consum dels dotze últims mesos publicats durant
els deu primer dies del mes de febrer per la Direcció General de l’Institut Nacional d’
Estadística o per l’Organisme que pugui assumir aquestes funcions (publicat a l’INE el dia
15 de febrer de 2019), és el següent:
Increment IPC des de gener 2018 a gener 2019: 1%
Quedant per tant la renda mensual per al 2019 en 3.256,03€ més IVA
6. A l'inici del contracte i l’esmentada prórroga es va fer la reserva comptable per als
exercicis corresponents a la prórroga del contracte, núm. operació 2018005801, amb
l'import anual establert a l'inici d'aquest, és a dir per un import de 46.809,48€. Tenint en
compte que amb la renda actualitzada, d'acord amb el fet anterior, l'import anual del lloguer
és de 39.072,36€ més 8.205,20€ en concepte d'IVA, és a dir en total 47.277,56€, resulta
que s'ha d'augmentar la reserva comptable en 468,08€ a l'aplicació pressupostària 20196012-933-20200.

Fonaments de dret
1. El contracte de lloguer entre la Diputació de Tarragona i el Sr. XXX, en nom i
representació de la companyia mercantil “IRCAT 2001, SL”, de les plantes 1a. 2a. i 3a. de l’
edifici situat al carrer Montcada, 32 de Tortosa per ubicar-hi unes dependències de la
Diputació de Tarragona.
2. L’òrgan competent per aprovar la revisió de preus correspon a la Junta de Govern, d’
acord amb la delegació de competències del President, efectuada per decret de
Presidència núm. 8004330008-00-2015-002266 de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la revisió de preus de la prórroga del contracte de lloguer entre la Diputació de
Tarragona i IRCAT 2011, SL, de l’edifici situat al carrer Montcada núm. 32 de Tortosa
(Palau Climent). La renda mensual actualitzada aplicable a partir de l’1 de gener de 2019
és de 3.256,03€ més 683,77€, en concepte d’IVA al 21%, i per tant l’import total anual és de
47.277,56€.
2. Incrementar la reserva comptable derivada d’aquesta revisió de preus amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2019-6012-933-20200 (núm. d’operació 2018005801), per un
import de 468,08€.
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3. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
3. APROVAR LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN
IMMOBLE SITUAT AL C. VENTALLOLS NÚMERO 9, DE TARRAGONA, QUE S'EMET
AMB MOTIU DEL CANVI DE TITULARITAT EN LA PROPIETAT.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. El 5 d'octubre de 2018, la Junta de Govern va acordar l'adquisició directa d'un immoble
ubicat al c. Ventallols núm. 9, de Tarragona, propietat del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria,
SA (BBVA).
2. El 13 de març de 2019, la Unitat de Patrimoni obté del Registre de la Propietat de
Tarragona núm. 1, una nota simple informativa de l'immoble objecte de compravenda, de la
qual resulta un canvi del seu propietari, que per títol d'aportació és Divarian Propiedad, SA,
segons la inscripció registral de data 18 de febrer de 2019.
3. El 9 d'abril de 2019, registre d'entrada 1-209-013188-1, el sr. XXX, apoderat de
l'empresa Divarian Propiedad, S.A, certifica la titularitat de l'immoble i el seu preu en el
mercat que és de cinquanta set mil dos cents euros (57.200€).
4. El 10 d'abril de 2019, el cap de Servei de Patrimoni de la Diputació de Tarragona ha
emès memòria justificativa de l’adquisició directa de l'immoble situat al c. Ventallols número
9, de Tarragona, que s'emet amb motiu del canvi de titularitat en la propietat. L'informe
conclou que el canvi del propietari no comporta cap modificació de les condicions
proposades inicialment per la propietària de l'immoble i acordades per la Junta de Govern,
en data 5 d'octubre de 2018.
5. El 10 d'abril de 2019, la Secretaria General emet informe on conclou que el canvi de
propietari no té com a conseqüència cap modificació en el seu informe de Secretaria, de
data 17 de setembre de 2018, per la qual cosa continua sent vigent l'informe justificatiu
d'adquisició directa onerosa de l'immoble situat al carrer Ventallols núm. 9, de Tarragona,
amb referència cadastral 3834606CF5533D0001KG.

Fonaments de dret
L’article 206.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, especifica que els ens locals tenen capacitat jurídica
plena per a adquirir tota classe de béns i drets i per a posseir-los, i també per a exercir les
accions i els recursos procedents en defensa de llur patrimoni.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la memòria justificativa de l’adquisició directa d’un immoble situat al C.
Ventallols número 9, de Tarragona, emesa amb motiu del canvi de titularitat en la
propietat de l'immoble que s'adquireix.
2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 57.200 € a nom
de Divarian Propiedad SA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2011-333-6220002.
3. Notificar aquesta resolució a Divarian Propiedad, SA.
4.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/05/2019 a les 09:39:46

4. Comunicar aquesta resolució a Intervenció i a Tresoreria.

Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
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Cultura
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS DE L'ECATÀLEG
CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A DIFERENTS AJUNTAMENTS.
RESOLUCIÓ 1.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- Diversos ajuntaments han presentat la documentació justificativa en relació a les
subvencions concedides per la Diputació de Tarragona l'any 2018 per la convocatoria per
actuacions de l’e-catàleg.
2.- S’han revisat els expedients de justificació presentats i s’ha comprovat que compleixen
els requisits establerts en les convocatòries i en els acords de concessió fent constar, si
escau, les incidències detectades en les justificacions.
3.- Els ajuntaments han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4.- L'òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de les subvencions o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s'estableixen a l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
5.- Així mateix, manifesta que no ha estat acordada per l'òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar als
beneficiaris referits a aquestes subvencions.
6.- En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit suficient
per atendre aquestes obligacions.
7.- La competència per aprovar aquets expedients és de la Junta de Govern atès que per
decret de la Presidència de data 16 d'abril de 2019, es va revocar la delegació de
competencies al Diputat-delegat de l'àrea del SAC (Decret núm. 2019-0000190, de 23 de
gener de 2019) pel que fa al reconeixement d'obligacions, únicament les referents a les
subvencions del catàleg de programacions culturals, delegant aquesta competència a la
Junta de Govern, atès que la convocatària d'aquestes subvencions preveu que la concessió
i la justificació siguin simultànies.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.
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2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació presentat pels següents beneficiaris:

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

M F - BARITONO el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabacés

Concepte subvenció:

A stromboli Jazz Band el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

990 euros

Import concedit:

990 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cabacés

Concepte subvenció:

LUDIKFEST el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

630 euros

Import concedit:

305 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Conesa

Concepte subvenció:

Orfeó Santa Coloma el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

GRUP LOREN el 15 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Flix

Concepte subvenció:

K G el 18 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

180 euros

Import concedit:

180 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Forès

Concepte subvenció:

L R el 7 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/05/2019 a les 09:39:46

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 BCCC0B49261F4D1DA5822338D7B9DDD0 i data d'emissió 17/05/2019 a les 09:08:32

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Masdenverge

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA UNIÓ DE MASDENVERGE el 1 de desembre de
2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Nulles

Concepte subvenció:

THE ONLY BEATLES el 15 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Nulles

Concepte subvenció:

Un set i un vuit el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2455 euros

Import concedit:

2455 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Concepte subvenció:

Panebianco & Del Monaco el 26 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1749,5 euros

Import concedit:

1748,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Mag Nebur magia el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Concepte subvenció:

Escola de teatre i circ d'Amposta el 9 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

577,3 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Concepte subvenció:

Atipica companyia el 14 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

544,5 euros

Import concedit:

544,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Concepte subvenció:

Brinca Park el 16 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles
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Concepte subvenció:

Pete&Pat at the Piano Pupp el 16 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

J C M (companyia escalivada) el 16 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Garidells

Concepte subvenció:

Tornavic el 2 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Garidells

Concepte subvenció:

QUEVIURES EVENTS S.C.P. el 15 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

590,48 euros

Import concedit:

590,48 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

2000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

2000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

360 euros

Import concedit:

360 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 29 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

2000 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/05/2019 a les 09:39:46

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 BCCC0B49261F4D1DA5822338D7B9DDD0 i data d'emissió 17/05/2019 a les 09:08:32

Beneficiari:

Ajuntament d'Ascó

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 29 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

AGRUPACIÓ CORAL RESSÒ el 26 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

490 euros

Import concedit:

490 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

250 euros

Import concedit:

250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 4 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA NOVA SATURNO el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

3388 euros

Import concedit:

3388 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte subvenció:

Gestart events el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2600 euros

Import concedit:

2600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte subvenció:

DINSDUNGAT ANIMACIO el 19 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

M S - SOPRANO el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

TRATEA TEATRE el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

968 euros

Import concedit:

445 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

E M E, 'MUNIATTO XOU' el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capçanes

Concepte subvenció:

SetDVeu el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

Discoteca Mòbil Dj el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

960 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

Brinca Park el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

485 euros

Import concedit:

485 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Gandesa

Concepte subvenció:

Punt Sud el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

533,6 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Garcia

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA LA GINESTA el 29 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Garcia

Concepte subvenció:

DISCOMÒBIL el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1700 euros

Import concedit:

1700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

C Oel 24 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros
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Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Masdenverge

Concepte subvenció:

L'Udol Teatre el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

CagaTió el 22 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

CAMERATA XXI. Fundació Privada el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2204 euros

Import concedit:

2204 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

B P A el 22 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

550 euros

Import concedit:

550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

STRUC el 21 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montbrió del Camp

Concepte subvenció:

CAPELLA + ESCOLANIA DEL CRIST DE LA SANG el 30 de desembre
de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

Cor Xera Tarragona el 15 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

Orquesta j C & Music el 22 de desembre de 2018
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Pressupost Elegible:

578,38 euros

Import concedit:

578,38 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

DELUXE PRODUCCIONES el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

ATELIERS el 30 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

320,18 euros

Import concedit:

260 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Porrera

Concepte subvenció:

L'Invisible titelles el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

350,38 euros

Import concedit:

350,38 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Concepte subvenció:

Sonagralla el 29 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

Orfeó Reusenc el 9 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

DINSDUNGAT ANIMACIO el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

K G el 15 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

180 euros

Import concedit:

180 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

DINSDUNGAT ANIMACIO el 16 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
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Concepte subvenció:

DINSDUNGAT ANIMACIO el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

LA FAMILIA CAMALLARGA-LA CENTRAL CULTURAL el 29 de
desembre de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Concepte subvenció:

Colla de diables Keresus el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

414,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

Cimarron el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

5200 euros

Import concedit:

2969 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

PICAR0LS el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

306 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

DUO ELEGANCE el 4 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

SetDVeu el 4 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallmoll

Concepte subvenció:

DELUXE PRODUCCIONES el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1735,6 euros

Import concedit:

1557 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

859,1 euros

Import concedit:

859,1 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de l'Arboç

Concepte subvenció:

Associacio Cultural Soroll el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Arboç

Concepte subvenció:

ASSOCIACIÓ TEATRAL PROU DE BROU el 9 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Arboç

Concepte subvenció:

ASSOCIACIÓ TEATRAL PROU DE BROU el 8 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Canonja

Concepte subvenció:

CAMERATA XXI. Fundació Privada el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

5445 euros

Import concedit:

1650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Fatarella

Concepte subvenció:

Som 2 Espectacles - gran tobogan aquàtic + parcs inflables aquàtics
/terrestes + discomòbils el 27 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

3598,54 euros

Import concedit:

455 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Febró

Concepte subvenció:

Fores Band el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2853,76 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Masó

Concepte subvenció:

Associacio Cultural Soroll el 22 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

TRIO-CUARTET TABU-(musica de ball) el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

645 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Concepte subvenció:

GRUP SLOGAN el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

4544,44 euros

Import concedit:

1133 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

Mediterranea Quartet el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

893 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Secuita

Concepte subvenció:

PARAULOTES el 14 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Secuita

Concepte subvenció:

Bellvei Band el 23 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

e p trio el 29 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1215 euros

Import concedit:

1215 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

VICEVERSO el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

690 euros

Import concedit:

690 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

SetDVeu el 22 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

574,75 euros

Import concedit:

574,75 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

DJ OGT el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1020 euros

Import concedit:

1020 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

XEIC! el 28 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1775 euros

Beneficiari:

EMD de Bítem

Concepte subvenció:

Brinca Park el 29 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

575 euros
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Import concedit:

575 euros

Beneficiari:

EMD de Campredó

Concepte subvenció:

ENIGMA ORQUESTRA el 31 de desembre de 2018

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

1257 euros

Total: 85338,19 euros
Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides a favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
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Tercer.- Ordenar la remissió de la informació 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 .
Quart.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció i a la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
PRIVADA BONANIT PER AL SERVEI D’HOSPEDATGE A LA CASA DEL TRANSEÜNT DE
TARRAGONA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Fundació Privada Bonanit, és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte
pal·liar l'estat de pobresa material i moral que pateixen determinades persones en especial
els indigents i persones sense sostre i la recerca de fons i recursos econòmics per dur a
terme aquesta finalitat.
2. La Fundació Privada Bonanit, des de fa anys vetlla pels indigents i persones sense
sostre procurant-los un lloc per pernoctar, endreçar-se, servei de menjador i atenció i
orientació personal. Gestiona la Casa del transeünt de Tarragona donant hospedatge als
qui ho necessiten, amb la col·laboració de particulars i entitats.
3. En data 8 d’abril de 2019 presenta una sol·licitud de subvenció a la Diputació per a fer
front a les despeses de la seva activitat i presenta un pressupost de 44.601,98 euros.
4. La Fundació privada Bonanit ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
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5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
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6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-231-48948, amb un import de 15.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir, a la Fundació privada Bonanit una subvenció per a les activitats de l’
entitat, l’any 2019.
Beneficiari: Fundació privada Bonanit
Municipi: Tarragona
Concepte: Servei d’hospedatge a la Casa del transeünt de Tarragona
Pressupost Elegible: 44.601,98 euros
% concedit: 33,63 %
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/231/48948
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
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- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
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L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ
CAMERA MUSICAE PER A LA CELEBRACIÓ DE DOS CONCERTS SIMFÒNICS A DOS
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’Associació Camera Musicae, és una entitat de les comarques de Tarragona, que té
com a objectiu la realització de concerts, així com la representació d’òperes de petit format
o de cambra amb músics catalans i solistes de renom, per la qual cosa és una de les
formacions musicals tarragonines més adequada i idònia per a promoure la música als
municipis tarragonins.
2. En data 2 d’abril de 2019, l’Associació Camera Musicae presenta una sol·licitud de
subvenció per la realització de dos concerts simfònics en dos municipis de la demarcació
tarragonina, l’any 2019. El pressupost previst per aquests esdeveniments és de 29.250
euros.
3. L’Associació Camera Musicae ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
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disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
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6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-48929, amb un import de 20.000 euros per aquest
beneficiari i per aquestes actuacions.
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’Associació Camera Musicae una subvenció per a la celebració de dos
concerts a dos municipis de la demarcació de Tarragona, l’any 2019, en els termes
següents:
Beneficiari: Associació Camera Musicae
Municipi: Tarragona
Concepte: Celebració de dos concerts a dos municipis de la demarcació de Tarragona, l’
any 2019.
Pressupost Elegible: 29.250 euros
% concedit: 68,38 %
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/48929
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
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- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
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L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
7. INICIAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA I PAGADA A L'AJUNTAMENT DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ PER A
L'ACTUACIÓ “REHABILITACIÓ DE L'ANTIC HOSPITAL”. CONVOCATÒRIA PEIS 2014.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 4 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va emetre
informe de control financer de beneficiaris de subvencions d’una subvenció del PEIS 2014,
per a l’actuació “Rehabilitació de l'antic hospital” concedida l’any 2014 a l’Ajuntament de
l'Espluga del Francolí, per import de 61.075,41 euros.
2. El 12 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va traslladar
l'informe esmentat a la Unitat gestora per tal d’iniciar procediment de reintegrament en el
termini d'un mes, en compliment del mandat establert en l'article 51 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3. El 12 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va emetre una
comunicació d'esmena d'errades en l'informe de control financer de subvencions emès el 4
d'abril de 2019 amb proposta de reintegrament parcial.
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4. El 15 d'abril de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va traslladar la
comunicació d'esmena esmentada a la Unitat gestora.
5. La Intervenció General de la Diputació proposa el reintegrament parcial de la subvenció
concedida i pagada per un import de 12.219,01 euros, de conformitat amb l'art. 37.1 i) de la
LGS, la base 12.4 reguladores del PEIS i la base 68 d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona, d'acord amb les verificacions realitzades. L'informe del control
financer diu el següent :
"Segons consta al certificat de l’obra que es va aprovar per la Junta de Govern
del 23/12/2016 de la Diputació de Tarragona per al pagament de la subvenció,
l’actuació subvencionada es va adjudicar per Administració.
La base reguladora 12.4 del Pla Especial d’Inversions Sostenibles estableix
que “l’execució de les obres la poden portar a terme els serveis d’
administració, utilitzant exclusivament mitjans propis o amb la col·laboració d’
empresaris quan es donin les circumstàncies definides a l’article 24 i
concordants dels text refós de la llei de contractes del sector públic.”
El 05/02/2019 es va requerir a l’Ajuntament que indiqués i justifiqués quina de
les circumstàncies de les que es defineixen a l’art. 24.1 de la llei de contractes
del sector públic és la que va justificar l’adjudicació i execució de les obres per
administració.
El 25/02/2019 es va rebre l’escrit de l’Ajuntament de l’Espluga en què indiquen
que la circumstància que justifica l’adjudicació i execució per administració de
les obres de rehabilitació de l’Antic Hospital és la que correspon a l’art. 24.1.b).
De conformitat amb l’art. 24.1.b) de la llei de contractes del Sector Públic, “L’
execució de les obres la poden portar a terme els serveis de l’Administració,
utilitzant exclusivament mitjans propis o bé amb la col·laboració d’empresaris
particulars sempre que l’import de la part d’obra a càrrec d’aquests sigui
inferior a 4.845.000 euros, quan es doni algunes d’aquestes circumstàncies: ...
b) Que l’Administració posseeixi elements auxiliars utilitzables, l’ús dels quals
suposi una economia superior al 5% de l’import del pressupost del contracte o
més celeritat en l’execució, cas en què s’han de justificar els avantatges que se’
n derivin.”
En aquest cas, un cop revisada la documentació justificativa aportada pel
beneficiari en la fase de control, consistent en els justificants de les despeses
ocasionades per a l’execució de l’obra de rehabilitació de l’Antic Hospital, s’ha
comprovat que del total del cost de l’actuació (104.358,34 euros), 96.295,58
euros corresponen a despeses en materials i serveis de tercers, i 8.062,76
euros corresponen a despeses de personal. Tot i que es podria considerar que
les despeses de personal són elements auxiliars utilitzables i es compliria el fet
de superar el 5% de l’import del contracte, cal tenir en compte que, d’acord
amb el mateix precepte, en aquests casos s’han de justificar els avantatges
que se’n derivin, cosa de la que no s’ha obtingut evidència ni en la fase de
gestió de la subvenció ni en la de control financer.
D’altra banda, l’apartat 4 de l’art. 24 estableix que “... En els supòsits d’obres
incloses a les lletres a) i b) de l’apartat 1, la contractació amb col·laboradors no
pot sobrepassar el 50% de l’import total del projecte”. En aquest cas, les
despeses contractades amb altres col·laboradors suposa un 92,27% de l’
import total del projecte.
Aquests fets, suposen incompliments de les obligacions imposades al
beneficiari, ja que no se acredita de manera suficient la circumstància que
justifica l’adjudicació de les obres per administració, en els termes que
estableix l’art. 24 de la llei de contractes del sector públic i la base reguladora
14.2 del Pla Específic d’Inversions Sostenibles. En concret, es tracta d’un
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incompliment de la normativa legal vigent en matèria de contractació per haverse seguit un procediment d’adjudicació incorrecte."
6. La base 68 d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per al 2017 estableix
els criteris de graduació de l’import a reintegrar derivat de determinats incompliments
detectats en expedients de control financer de subvencions. En concret per aquest cas, l’
incompliment està graduat de la manera següent:
Import de la despesa afectada (cost actuació): 104.358,34 euros.
Import net de la despesa acceptada (cost actuació - 25%): 83.486,67 euros.
Import que correspondria de subvenció (58,52% s/import net despesa acceptada):
48.856,40 euros.
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Import de subvenció lliurat: 61.075,41 euros.
Import a reintegrar (import lliurat - import que correspondria de subvenció): 12.219,01 euros.
Fonaments de dret
1. Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les
causes de reintegrament.
2. Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen el procediment de reintegrament.
3. Article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula
l'efecte dels informes de control financer.
4. Article 94 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la
subvenció.
5. Base 24a de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, que regula el control financer de les subvencions.
6. Bases 33a i següents de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula el reintegrament de les
subvencions.
7. Base 12.4 de les reguladores del PEIS que permet l'execució de les obres per
administració.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida i pagada
a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí del PEIS, concedida l’any 2014, per un import de
12.219,01 euros, més els interessos de demora corresponents des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi la procedència del reintegrament.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al
de la notificació d'aquesta resolució, perquè al·legui o presenti els documents que consideri
pertinents. Durant aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència Municipal, de dilluns a
divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
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Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció General de
la Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
8. ACTUALITZACIÓ DE LES DADES ECONÒMIQUES RELATIVES AL PROJECTE DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT D'ALIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
2018 (PAM 2018), PER A L'ACTUACIÓ “AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA PISTA
POLIESPORTIVA”.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la 2a concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament d'Alió se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Ampliació i millora de la Pista Poliesportiva
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 112.082,86€
% concedit: 39,49%
Import concedit PAM 18: 44.261,00€
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
3. La unitat gestora ha comprovat que el document tècnic aportat per l’Ajuntament d'Alió en
la justificació de la subvenció, es tracta d’un modificat de projecte amb el qual s'ha licitat i
executat l'actuació.
4. Els serveis tècnics han emès informe favorable total sobre la subvencionalitat del nou
document tècnic aportat i aquest és idoni d'acord amb la normativa de contractació vigent.
5. S’ha revisat la documentació de l’expedient i es conclou que les dades correctes de la
concessió han de ser les següents:
Pressupost nou document tècnic: 116.767,69 €
Pressupost elegible: 116.767,69€
% concedit: 37,91%
Subv. PAM 2018: 44.261,00€
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 23 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
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2. Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar,
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
3. 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.
4. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Actualitzar les dades econòmiques relatives al projecte de la subvenció concedida
a l'Ajuntament d'Alió del Pla d’Acció Municipal 2018 (PAM 2018), de l'actuació "Pavelló
Poliesportiu Municipal".
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament d'Alió que es
detalla a continuació:
Objecte de subvenció: Ampliació i millora Pista Poliesportiva projecte modificat
Pressupost Elegible: 116.767,69€
% concedit: 37,91%
Subv. PAM 2018: 44.261,00€
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
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.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
9. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS PER A
L'ADQUISICIÓ DE COMBUSTIBLE PER AL VAIXELL ASTRAL.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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Davant la crisi humanitària oberta arrel de la guerra de Síria i la situació dels col·lectius
migrants a la Unió Europea, la Diputació de Tarragona participa en el Comitè per a l’
Acollida de Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya i ha esdevingut membre
en qualitat de soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb el qual
participa de projectes humanitaris destinats a pal·liar els efectes de l’esmentada crisi. A
més, dóna suport a les entitats locals i organitzacions no governamentals que participen en
l’acollida i integració de les persones refugiades i demandants de protecció internacional.
Proactiva Open Arms és una ONG que té com a principal missió rescatar del mar els
refugiats que arriben a Europa fugint dels conflictes bèl·lics. Aquesta ONG té una dilatada
experiència i va ser la primera ONG especialitzada en tasques de socorrisme que va arribar
a les costes de Lesbos, i les seves intervencions han estat crucials per salvar la vida de
milers de persones.
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Per tal de realitzar les tasques de salvament, Proactiva Open Arms disposa del vaixell
Astral, destinat a tasques de vigilància i rescat en el Mediterrani Central.
Durant el mes de juliol del 2018, el vaixell Astral va dur a terme el rescat de persones al
Mediterrani Central. Com que cap país proper els va voler obrir els seus ports, l'Astral va
haver d'esperar uns dies a alta mar abans que Espanya es proposés per acollir als
refugiats. Aquesta espera d'un port segur i la tornada a Espanya no prevista va suposar
una despesa extraordinària de combustible. Al mes d'octubre l'Astral va haver de repostar
per continuar exercint les tasques de protecció. El 21 de desembre l'Open Arms va rescatar
311 persones i va sol·licitar el recolzament de l'Astral per fer front a la situació i l'Astral va
sortir el dia 22 de desembre amb mantes i medicaments al Mediterrani Central. Aquestes
actuacions no estaven previstes i van suposar unes despeses de combustible addicionals.
Proactiva Open Arms va sol·licitar col·laboració de la Diputació de Tarragona per fer front a
aquestes despeses extraordinàries. Per aquest motiu, per acord del Ple de la Diputació de
data 28 de setembre es va aprovar la Modificació de Crèdit núm. 4 que incloia un crèdit
extraordinari de 15.000 € per aquest concepte. No obstant això, la concessió no es va
poder tramitar durant l'exercici 2018 i s'ha incorporat com a romanent de crèdit al
pressupost 2019.
Proactiva Open Arms ha declarat que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. A més també s’ha comprovat que no és
deutora de la Diputació de Tarragona.
Al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l’aplicació
pressupostària 8000/231/48190/02 SN Proactiva Open Arms - combustible per import de
15.000 euros.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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 dels ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a Proactiva Open Arms una subvenció per a l'adquisició de combustible
pel vaixell Astral, en els termes següents:
Beneficiari:

Proactiva Open Arms

Municipi:

Badalona

Concepte:

Adquisició de combustible

Pressupost elegible:

15.000,00€

% concedit:

100 %

Import concedit:

15.000,00 €

Aplicació pressupostària:

8000/231/48190/02

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
Certificat de Proactiva Open Arms, detallant el balanç de despeses i ingressos,
degudament signat i segellat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de l'activitat subvencionada.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment
de la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de la bestreta si escau, la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte
que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la
legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser
requerida per a donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la
informació pública.
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L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de febrer de
2019.
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Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
10. PROPOSTA D'APROVAR INICIALMENT LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE
HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE
COMPTABILITAT I PRESSUPOST (NÚM. 830), ADSCRIT A L'ÀREA D'INTERVENCIÓ.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes generals, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
A la relació de llocs de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona
corresponent a l’any 2019, hi consta vacant un lloc de cap de Secció de Comptabilitat i
Pressupost (núm. 830), adscrit a l'Àrea d'Intervenció - Serveis Econòmics - Unitat de
Comptabilitat i Pressupost, la provisió del qual s’ha de fer mitjançant concurs de mèrits
entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació.
Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de les
situacions administratives que permetin la participació en concursos de provisió de llocs de
treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el Reglament general de provisió i en
les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té
caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir
les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les
persones aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en
endavant, RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’
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octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i
amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret 124/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació
pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes
similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
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3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment de
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació, del lloc de
treball vacant a l’RLT que a continuació s’indica:
Lloc de treball: cap de Secció de Comptabilitat i Pressupost
Núm. lloc:
830 (complement de destí 24 i 83 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: Àrea d'Intervenció - Serveis Econòmics - Unitat de Comptabilitat i
Pressupost
2. Iniciar la convocatòria 05-2019 per a la provisió del lloc de treball esmentat, mitjançant
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació. La descripció i
el contingut del lloc de referència es troben especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies, a partir de
la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no
presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades,
continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
11. PROPOSTA D'APROVAR INICIALMENT LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE
HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PROJECTE A
(NÚM. 929), ADSCRIT A L’ÀREA DEL SAM - MSET - UNITAT DE MEDI AMBIENT,
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS. (CONV. 04-2019).
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes generals, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
A la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’exercici 2019, figura el lloc de treball núm. 929, de tècnic/a de
projecte A, adscrit a l’Àrea del SAM - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori - Unitat de Medi Ambient, grup professional A, subgrup A1, complements 22-67, de
personal funcionari, que es troba vacant.
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Aquest ha de trobar-se, respecte de la Diputació de Tarragona, en qualsevol de les
situacions administratives que permetin la participació en concursos de provisió de llocs de
treball; així com, reunir tots els requisits establerts en el Reglament general de provisió i en
les bases específiques.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té
caràcter ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir
les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les
persones aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en
endavant, RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’
octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i
amb caràcter supletori, l’art. 8 del Decret 124/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació
pública pel termini de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes
similars l’article 112 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment de
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació, del lloc de
treball vacant a l’RLT del personal funcionari que a continuació s’indica:
Lloc de treball: tècnic/a de projecte A
Núm. lloc: 929 (complement de destí 22 i 67 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: Àrea SAM - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
- Unitat de Medi Ambient
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2. Iniciar la convocatòria 04-2019 per a la provisió del lloc de treball esmentat, mitjançant
concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera d’aquesta Diputació. La descripció i
el contingut del lloc de referència es troben especificats en les bases de la convocatòria.
3. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
4. Sotmetre aquestes Bases a informació pública durant un termini de vint dies, a partir de
la data de publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es
podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no
presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades,
continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
12. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL, BARRERES DE SEGURETAT I ELEMENTS D'ABALISAMENT AMB
DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 25 de febrer de 2016 l'empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA (NIF
A12329827), va constituir dues garanties definitives de 5.000,00 € cadascuna, per
respondre dels lots 1 i 2 del contracte del subministrament de senyalització vertical,
barreres de seguretat i elements d'abalisament amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de la
Junta de Govern de data 4 de març de 2016. El contracte es va formalitzar el dia 18 de
març de 2016.
2. D'acord amb l'acta de recepció que consta en l'expedient, el subministrament va finalitzar
el dia 21 de març de 2017, iniciant-se en aquesta data el termini de garantia d'un (1) any
previst al contracte.
3. El responsable del contracte, en data 25 d'abril de 2019, informa que el contracte s'ha
liquidat sense que resti cap obligació pendent d'abonar al contractista. Així mateix, informa
que un cop transcorregut el termini de garantia, els materials estan en bon estat i no
s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari, i per tant, es pot
procedir a la devolució de la garantia definitiva del contracte.
Fonaments de dret
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1. L'article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la liquidació
dels contractes.
2. L’article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
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3. De conformitat amb l’article 222.3 de la TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació i la devolució de la garantia dels contractes
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament de senyalització vertical,
barreres de seguretat i elements d'abalisament amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona (lots 1 i 2), per un import de ZERO euros (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA (NIF A12329827) les garanties
definitives de l'esmentat contracte, constituïdes el dia 25 de febrer de 2016 mitjançant
cartes de pagament núm. 2016000123 i 2016000124, d’un import de CINC MIL EUROS
(5.000,00 €) cadascuna, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la Diputació
d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori, a la Tresoreria General i
a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
13. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ACTUALITZACIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA NOVELL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 20 de febrer de 2017 l’empresa NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, SLU
(NIF B83849703) va constituir la garantia definitiva, per un import de 1.125,00 €, per a
respondre del contracte del servei d'actualització de la infraestructura Novell de la Diputació
de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 3 de
març de 2017.
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2. D'acord amb l'acta de recepció, que consta en l'expedient, l'execució del servei es va dur
a terme amb subjecció a les prescripcions establertes en els plecs i va finalitzar el 16 de
març de 2018, iniciant-se el termini de garantia establert, d'un (1) any.
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3. El responsable del contracte, en data 1 d'abril de 2019, informa que el contracte es va
liquidar el dia 19 de juliol de 2017 amb el pagament de l’última factura, sense que resti cap
obligació pendent d'abonar al contractista. Així mateix, fa constar que durant el transcurs
del termini de garantia no s’ha advertit cap vici o defecte en els treballs efectuats i, per
aquest motiu, informa favorablement l’aprovació de la liquidació d’aquest contracte per un
import de 0,00 € i la devolució de la garantia definitiva dipositada.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei d'actualització de la infraestructura
Novell de la Diputació de Tarragona, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa NEW MEDIA PROFESSIONAL SERVICES, SLU (NIF
B83849703) la garantia definitiva de l'esmentat contracte, per un import de MIL CENT VINTI-CINC EUROS (1.125,00 euros), constituïda el dia 20 de febrer de 2017 mitjançant carta
de Pagament núm. 2017000084, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la
Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat, a la Tresoreria General i a la
Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
14. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE L'EDICIÓ DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA EN FORMAT ELECTRÒNIC PER INTERNET PER A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 9 de desembre de 2016 l’empresa SUGRAÑES EDITORS, SL (NIF B43072586)
va constituir la garantia definitiva per un import de 3.517,00 euros, per a respondre del
contracte del servei de l'edició del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en format
electrònic per internet per a la Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per
acord de Junta de Govern de data 16 de desembre de 2016.
2. Per acord de Junta de Govern de 15 de desembre de 2017 es va aprovar la primera i
única pròrroga del contracte.
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3. El dia 25 de gener de 2019 es va signar l'acta de recepció del contracte, en la que es fa
constar que els treballs han estat lliurats i finalitzats amb una valoració de la prestació
satisfactòria. Atesa la naturalesa de l'objecte del contracte no es va establir termini de
garantia.
4. El responsable del contracte ha emès informe de liquidació i devolució de la garantia
definitiva en el que fa constar que el contracte es va liquidar el dia 05 d’abril de 2019 amb el
pagament de la última factura i que no resta cap obligació pendent d'abonar al contractista.
Així mateix, informa favorablement l'aprovació de la liquidació del contracte per un import
de 0,00 € i la devolució de la garantia definitiva dipositada.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de
2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei de l'edició del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona en format electrònic per internet per a la Diputació de Tarragona,
per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa SUGRAÑES EDITORS, SL. (NIF B43072586) la garantia
definitiva del contracte, per un import de TRES MIL CINC-CENTS DISSET EUROS (
3.517,00 €), constituïda el dia 9 de desembre de 2016 mitjançant carta de pagament núm.
2016000819, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’
estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Unitat del BOP, a la Tresoreria General i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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.
15. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ DE
42.308,86 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El cap de Secció de Serveis Generals ha iniciat un expedient de contractació, pel
procediment obert simplificat abreujat, dels serveis postals de la Diputació de Tarragona,
mentre es tramita el contracte gran dels serveis postals, missatgeria i valises de la
Diputació de Tarragona.
A aquests efectes, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de contractació d’
aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han
de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. El tècnic responsable del contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació dels serveis postals de la Diputació de Tarragona,
per procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost màxim de licitació de
42.308,86 euros (IVA inclòs), que, juntament amb el Plec de clàusules administratives
particulars redactat per la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ha de
regir la contractació esmentada.
3. En data 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 abreujat, en aplicació de l’article
159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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 dels serveis postals de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost màxim de licitació de 42.308,86 euros (IVA inclòs)
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el Plec
de prescripcions tècniques, han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment
obert.
Tercer. Autoritzar la despesa de 42.308,86 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 4020/920/22201 del pressupost 2019 de la Diputació,
amb núm. d’operació 2019013275-A.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert abreujat, d’acord amb l’article
135 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
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Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Serveis Interns.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
en el Perfil de contractant.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del
president de la Diputació

Serveis Generals
16. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CENTRE DE FORMACIÓ A L’EDIFICI DEL
PASSEIG DE LA BOCA DE LA MINA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 23 de novembre de 2018 la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte Centre
de formació a l’edifici del passeig de la Boca de la Mina (exp. 8004330008-2017-0011420),
signat electrònicament el dia 13 de setembre de 2018, amb un pressupost d'execució per
contracta de 2.058.316,46 euros, que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. Per decret de Presidència núm. 2018-0004103 de 28 de desembre de 2018, es va
resoldre esmenar els errors material detectats en el Projecte Centre de formació de l’edifici
del passeig de la Boca de la Mina, següents:
Errada en la superfície útil i construïda del pati interior que consta en el projecte, pel
que s’han modificat el quadres de superfície de les pàgines 5 i 6 de la memòria del
projecte.
La superfície del pati interior que constava en el projecte tramés el 25 de setembre
era de 795,55 m2 i ha de ser de 34,05 m2 ja que no s’actua en la totalitat de
superfície del pati.

3. El projecte esmenat s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils
mitjançant anunci que s’ha publicat al BOP T de 18 de gener de 2019, amb núm. d’inserció
2019-617.
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4. En data 3 d’abril de 2019 la responsable del Registre General ha informat que entre el 19
de gener i l’1 de març no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
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2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar
al procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte Centre de formació a l’edifici del passeig de Boca de la
Mina, amb un pressupost d'execució per contracta de 2.058.316,46 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent llicència municipal a l’Ajuntament de Reus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 12.150,63 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 39.310,86 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres -operació 2019013931-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/4020/920
/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què
es presenti la liquidació de la llicència.
4. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
5. Comunicar aquest acord a l’interventor general i a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions.
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 LA DESPESA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES DEL
PROJECTE REFORMA DE LES PLANTES BAIXA I PRIMERA DE L’ESCOLA D’ART I
DISSENY DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat els projectes de reforma de
l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona planificats en quatre fases, iniciant-se la
primera amb el projecte Reforma de les plantes baixa i primera de l’Escola d’Art i Disseny
de Tarragona (exp. 8004330008-2016-0009743), signat electrònicament el dia 2 de febrer
de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 514.818,71 euros, que tenen la
consideració d’obres locals ordinàries.
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2. El dia 7 de febrer de 2018 la unitat de Gestió Administrativa de Centres Educatius del
SAC va promoure l’inici de l’expedient per a la contractació de les obres del projecte
esmentat mitjançant la fitxa de proposta a la plataforma e-contracta (exp. 80043300082018-0001049).
3. Per acord de la Junta de Govern de 23 de febrer de 2018, a proposta de la unitat de
Gestió Administrativa del SAT, es va aprovar inicialment el projecte Reforma de les plantes
baixa i primera de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona i es va autoritzar i disposar la
despesa de 4.647,99 € en concepte de taxa per serveis urbanístics i de 10.976,41 € en
concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/3070/920/22502/01 (exp. P2/18 SAT).
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4. El 26 de febrer de 2018 la unitat de Gestió Administrativa del SAT va presentar a l’
Ajuntament de Tarragona la sol·licitud de llicència d’obres.
5. Per decret de 27 de setembre de 2018 de l’Ajuntament de Tarragona es va resoldre
concedir llicència per a realitzar les esmentades obres. La resolució es va notificar el 9 d’
octubre de 2018.
6. En les condicions generals de la llicència s’establia:
“Les obres a què es refereix aquesta llicència, hauran d’iniciar-se dins el termini de
DOS MESOS, i finalitzar-se en el de DOTZE MESOS, computats en ambdós casos,
des de la data de rebuda de la present notificació, transcorreguts els quals sense
haver començat o finalitzat les obres, respectivament, es produiria la caducitat de la
llicència.
No obstant això, el titular de la llicència podrà sol·licitar pròrroga d’ambdós terminis,
la qual s’entendrà concedida per la meitat del temps establert, és a dir, 1 mes per l’
inici, i 6 mesos per la finalització, sempre que se sol·liciti, almenys, amb 10 dies d’
antelació de cada termini.
Transcorreguts els terminis de pròrroga sense haver iniciat o finalitzat, segons
correspongui, les obres, la llicència caducarà sense necessitat d’avís previ, i si
transcorreguts els terminis indicats, les obres no ha estat començades o bé
acabades, per a començar-les o acabar-les, cal demanar i obtenir llicència.”
La llicència caducava doncs, en tot cas, el 9 de gener de 2019.
7. El 17 d’agost de 2018 es va fer efectiu el pagament de la taxa per serveis urbanístics que
corresponen a la sol·licitud de llicència d’obres esmentada, d’acord amb la liquidació
aprovada per l’Ajuntament de Tarragona.
L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, moment que
cal comunicar a l’Ajuntament als efectes de poder practicar la liquidació de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres
8. Per acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2018, a proposta de la unitat de
Gestió Administrativa del SAT, es va aprovar definitivament el projecte Reforma de les
plantes baixa i primera de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
9. Per acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 2018, a proposta de la unitat de
Contractacio, Aprovisionaments i Expropiacions de SIN, es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres de reforma de les plantes baixa i primera de l’Escola d’Art i
Disseny de Tarragona.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 16/05/2019 a les 09:39:46

10. Per acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2019, a proposta de la unitat de
Contractacio, Aprovisionaments i Expropiacions de SIN, es va adjudicar el contracte de les
obres esmentades a l’empresa Artífex Infraestructuras, SL. El contracte es va formalitzar el
13 de març de 2019.
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11. Atès que la llicència d’obres concedida va caducar sense haver pogut iniciar-se l’
execució de les obres, d’acord amb les indicacions del responsable del contracte l’11 d’abril
de 2019 la unitat de Serveis Generals va sol·licitar novament la corresponent llicència
municipal a l’Ajuntament de Tarragona.
12. Per decret de 17 d’abril de 2019 de l’Ajuntament de Tarragona ha resolt concedir nova
llicència municipal d'obres per a la reforma de les plantes baixa i primera de l’Escola d’Art i
Disseny de Tarragona. La resolució es va notificar el 17 d’abril de 2019.
Fonaments de dret
La base 31 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’
exercici 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Anul·lar l’operació 2018004132-AD per import de 10.976,41 euros en concepte d’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent a la llicència municipal per a les
obres del projecte Reforma de les plantes baixa i primera de l’Escola d’Art i Disseny de
Tarragona, concedida per decret de 27 de setembre de 2018 de l’Ajuntament de Tarragona.
2. Aprovar la despesa no pressupostària de 258,83 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 4.647,99 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 10.976,41 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019013923-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/4020/920
/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què
es presenti la liquidació de la llicència.
4. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
5. Traslladar aquest acord a l’interventor general, a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius (SAC) i a la unitat de Gestió Administrativa (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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

INTERVENCIÓ
18. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
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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.
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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 205.290,23 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Seveis Interns...................................................... 124.747,38 €
Núm. 00762............................................................... 5.907,44 €
Núm. 00763.................................................................. 490,59 €
Núm. 00764............................................................... 1.004,30 €
Núm. 00769............................................................. 48.116,56 €
Núm. 00772............................................................. 69.228,49 €
Recursos Humans.................................................. 5.474,78 €
Núm. 00756............................................................... 5.474,78 €
Coneixement i Qualitat......................................... 28.897,59 €
Núm. 00766............................................................. 28.897,59 €

SAC......................................................................... 46.170,48 €
Núm. 00754.................................................................. 601,90 €
Núm. 00768............................................................. 12.010,41 €
Núm. 00775............................................................... 6.525,84 €
Núm. 00783............................................................. 26.095,22 €
Núm. 00788.................................................................. 937,11 €

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 63.327,15 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Seveis Interns........................................................ 62.480,08 €
Núm. 00757.................................................................. 363,00 €
Núm. 00761............................................................... 3.224,60 €
Núm. 00859............................................................. 58.892,48 €
SAM............................................................................. 798,48 €
Núm. 00789.................................................................. 798,48 €
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SAC................................................................................ 48,59 €
Núm. 00770.................................................................... 48,59 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 268.617,38 €.

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 BCCC0B49261F4D1DA5822338D7B9DDD0 i data d'emissió 17/05/2019 a les 09:08:32

4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
19. APROVACIÓ DE LA DESPESA A FAVOR DE BASE- GESTIÓ D'INGRESSOS PER A
LA RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DE LES LIQUIDACIONS DE TAXES I PREUS
PÚBLICS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ
VOLUNTÀRIA DE GENER I FEBRER.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Primer- Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE- Gestió d'
Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
Segon- Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord, relatiu a les condicions
d'aquesta funció administraiva, BASE - Gestió d'Ingressos ha de percebre com a
compensació econòmica per les despeses derivades de la realització de les tasques
encomanades una compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària.
Tercer- Segons la liquidació voluntària liquidable de gener, amb número 368, l'import de la
compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per part de de BASE –
Gestió d'Ingressos és de 5.837,41 euros, atès que la recaptació total corresponent al
període transcorregut entre el 13/12/2018 i el 31/01/2019 ha estat de 291.870,92 euros.
Quart- Per altra banda, segons la liquidació voluntària liquidable de febrer, amb número
968, l'import de la compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per
part de la BASE– Gestió d'Ingressos és de 2.086,87 euros, atès que la recaptació total
corresponent al període transcorregut entre el 01/02/2019 i el 28/02/2019 ha estat de
104.344,51 euros.
Cinquè- El principi comptable públic de no compensació de les partides d'ingressos i
despeses obliga a registrar els descomptes com a despesa i els ingressos per l'import brut.
Sisè- D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona 2019
cal aprovar la despesa corresponent.
Fonaments de dret
Primer- Acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
la regulació de les condicions per al desenvolupament per part de BASE – Gestió
d'Ingressos de la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu
dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
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Segon- Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 7.924,28 euros a favor de
BASE – Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica per la gestió de la
recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona detallats a la liquidació
voluntària liquidable 2019/368 de gener i 2019/968 de febrer, a càrrec de l'aplicació
pressupostària de la Diputació de Tarragona 2019/6020/932/22708.
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2. Formalitzar la compensació de la despesa pel concepte de l'apartat 1 amb els imports no
ingressats corresponents a liquidacions de taxes i preus públics descomptats per BASE –
Gestió d'Ingressos, detallats a la liquidació voluntària liquidable del mes de gener (2019
/368) i la liquidació voluntària liquidable de febrer (2019/968), mitjançant la comptabilització
de l’ordre de pagament i el manament de pagament.
3. Comunicar-ho a Tresoreria i a la Unitat de Fiscalització.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
20. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut la relació d’aprovació núm. 802 que inclou la factura i certificació
d’obra conformada pel responsables del SAT.
2. Un cop revisades i fiscalitzades la certificació i la relació d’aprovació, s’ha emès l’informe
d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la factura i certificació d’obra incloses en la relació núm.802, amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019, que es relaciona i s’annexa, per un import total de
102.087,00 € ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
SAT....................................................................... 102.087,00 €
Núm. 00802........................................................... 102.087,00 €
2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 102.087,00 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I
ECONOMIA
21. APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE L’APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL
GRUP POLÍTIC PSC CORRESPONENT A L’ANY 2018 I DE L’APORTACIÓ DEL PRIMER
SEMESTRE DE L’ANY 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
Per acord de la Junta de Govern de 26.10.2018 va ser aprovada l’aportació pel
funcionament del grup polític PSC, corresponent a l’exercici 2018, per un import total de
25.800,00€ en concepte d’aportació i amb justificació diferida.
El Grup PSC, en data 22 de març de 2019, presenta justificants per import de 12.308,72€
corresponents a l’aportació de l’any 2018.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels Grups Polítics
de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 28.07.2015, l’aportació pel
funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona consta d’un component fix
per grup i per mes i d’un component variable per diputat i per mes. L’import del component
fix per grup i mes és de 350,00€ i l’import del component variable per diputat i mes és de
300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació anual pel funcionament que correspon al Grup
PSC és de 25.800,00€ de conformitat amb el resultat de les eleccions locals de 24 de maig
de 2015 que els hi va atorgar 6 diputats.
D’acord amb l’article 9.2. de les Normes reguladores de les aportacions als grups polítics, la
primera i última bestreta, després o abans d’un canvi corporatiu, serà sempre proporcional
als mesos de mandat, a partir de la data del Ple constitutiu. Per tant, degut que en el mes
de juny d’aquest any finalitza la legislatura, s’assigna una aportació de 12.900€
corresponent al l’import proporcional del 50% de l’import anual (primer semestre de l’any
2019).
Existeix crèdit suficient a la partida 0000-912-48900 per atendre aquesta despesa: número
comptable AD 2019001622.
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de l’aportació, que el
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és
deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Per tal de donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de l’aportació esmentada
anteriorment, es posa de manifest que:
- El Grup polític PSC ha presentat la justificació parcial de l’aportació concedida per al
funcionament del grup durant l’exercici 2018, tal com preveu la seva normativa reguladora.
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- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, cap retenció dels lliuraments de
pagament o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
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Els justificants presentats han estat revisats i tots ells s’adeqüen a la normativa reguladora.
Fonaments de dret
- Article 88.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de
Tarragona, aprovades pel Ple de 28.07.2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants presentats pel Grup PSC de la Diputació de Tarragona a compte
de l'aportació corresponent a l’any 2018, per import de 12.308,72€.
El saldo de diners en efectiu a 31/12/2018 en mans del grup, pendent de justificar és de
13.491,28€.
2.- Aprovar l'import de 12.900,00€ al grup polític PSC, prèviament autoritzades i disposades
anualment, de conformitat amb l’article 9 de les Normes Reguladores de l’aportació pel
funcionament dels Grups Polítics de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de
28.07.2015, en concepte d’aportació pel primer semestre de l’exercici 2019, que haurà
d'estar acreditat amb els justificants i pagaments originats dins el propi primer semestre de l’
exercici 2019, d'acord al càlcul següent:

Número Diputats: 6
Component fix:
350€/mes/grup x 12 mesos =
4.200€/any
Component variable:
300€/mes/diputat x 6 diputats x 12 mesos = 21.600€/any
TOTAL: 25.800€/any
TOTAL 1r semestre 2019: 12.900€
(50% de l’aportació anual)
3.- Procedir a la compensació de 591,28€ corresponents a la diferència entre el saldo no
justificat de l’aportació de l’any 2018 i l’aportació del primer semestre de 2019, segons es
detalla:
(+) Aportació 1r semestre 2019 :
(-) Import no justificat any 2018:
(=) Import a reintegrar:

12.900,00€
13.491,28€
- 591,28€

4.- A efectes merament informatius, el saldo acumulat dels imports de les aportacions
pendents són:
Any 2015:
7,27€
Any 2016:
901,99€
Any 2017: 7.750,71€
Any 2018: 13.491,28€
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TOTAL:

22.151,25€

D’acord amb l’article 9.1. de les Normes reguladores de les aportacions als grups polítics,
aquestes quanties no justificades romandran transitòriament a disposició de cada grup,
que les podrà realitzar, prèvia justificació, i com a màxim, fins a la data de finalització del
mandat.
A la finalització del mandat, i derivat de la renovació corporativa conseqüència de noves
eleccions locals, les quantitats no justificades al llarg del mandat que expiri, seran donades
íntegrament de baixa, sense més tràmit i sense ulteriors possibilitats de reposició.

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 BCCC0B49261F4D1DA5822338D7B9DDD0 i data d'emissió 17/05/2019 a les 09:08:32

5.- Comunicar aquest acord al Grup PSC i a la Tresoreria, per tal que el Grup PSC faci
efectiu el reintegrament de 591,28€, segons s’estableix en el punt 3 de l’acord.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
22. APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE L’APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL
GRUP POLÍTIC ERC CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2019 I
RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE 13.000€ DEL SALDO ACUMULAT D’ANYS ANTERIORS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord de la Junta de Govern de 22.02.2019 va ser aprovada l’aportació pel
funcionament del grup polític ERC, corresponent al primer semestre de l’exercici 2019, per
un import total de 14.700,00€ en concepte d’aportació i amb justificació diferida.
El Grup ERC, en data 12 d’abril de 2019, presenta justificants per import de 13.112,29€
corresponents a l’aportació del primer semestre de l’any 2019.
D’acord amb l’article 9.1. de les Normes reguladores de les aportacions als grups polítics:
“Les aportacions anuals no justificades, seran deduïdes de l'aportació del lliurament
corresponent a l'exercici immediat posterior.
Aquestes quanties no justificades romandran transitòriament a disposició de cada grup,
que les podrà realitzar, prèvia justificació, i com a màxim, fins a la data de finalització del
mandat.”
El Grup ERC, en data 12 d’abril de 2019 presenta escrit indicant que té previstes despeses
que superen l’import lliurat per al funcionament del grup durant el primer semestre de 2019 i
segons acord de Junta de Govern de 22 de febrer de 2019, te un saldo acumulat dels
imports no justificats d’aportacions anteriors de 26.754,99€.
Per això, sol·licita una bestreta de 13.000 € del saldo acumulat no justificat de les
aportacions anteriors per poder fer front a les despeses previstes fins a la fi del mandat.
Existeix crèdit suficient a la partida 0000-912-48900 per atendre aquesta despesa.
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S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de l’aportació, que el
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és
deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Per tal de donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de l’aportació esmentada
anteriorment, es posa de manifest que:
- El Grup polític ERC ha presentat la justificació parcial de l’aportació concedida per al
funcionament del grup durant el primer semestre de l’exercici 2019, tal com preveu la seva
normativa reguladora.
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- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, cap retenció dels lliuraments de
pagament o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
Els justificants presentats han estat revisats i tots ells s’adeqüen a la normativa reguladora.
Fonaments de dret
- Article 88.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de
Tarragona, aprovades pel Ple de 28.07.2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants presentats pel Grup ERC de la Diputació de Tarragona a compte
de l'aportació corresponent al primer semestre de l’any 2019, per import de 13.112,29€.
El saldo de diners en efectiu en mans del grup, pendent de justificar és de 1.587,71€.
2.- Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 13.000,00€ a petició del grup
polític ERC, de conformitat amb l’article 9.1. de les Normes Reguladores de l’aportació pel
funcionament dels Grups Polítics de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de
28.07.2015.
El saldo de diners en mans del grup un cop rebuts els 13.000,00€ serà de 14.587,71€
corresponents a la suma de l’import lliurat i dels diners no justificats de l’aportació del
primer semestre de 2019.
3.- A efectes merament informatius, el saldo acumulat dels imports de les aportacions
pendents, segons l’acord de la Junta de Govern de 22 de febrer de 2019, és de 26.754,99€.
Un cop lliurats els 13.000,00€ restarà un saldo de 13.754,99€.
4.- Comunicar aquest acord al Grup ERC i a la Tresoreria per tal que ordeni el pagament de
l’obligació reconeguda en el punt 2.
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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23. APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE L’APORTACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL
GRUP POLÍTIC CIU CORRESPONENT A L’ANY 2018 I DE L’APORTACIÓ DEL PRIMER
SEMESTRE DE L'ANY 2019.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
Per acord de la Junta de Govern de 27.07.2018 va ser aprovada l’aportació pel
funcionament del grup polític CIU, corresponent a l’exercici 2018, per un import total de
43.800,00€ en concepte d’aportació i amb justificació diferida.
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El Grup CIU presenta justificants per import de 36.809,67€ a compte de l’aportació de l’any
2018.
D'acord amb les Normes Reguladores de l’aportació pel funcionament dels Grups Polítics
de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de 28.07.2015, l’aportació pel
funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona consta d’un component fix
per grup i per mes i d’un component variable per diputat i per mes. L’import del component
fix per grup i mes és de 350,00€ i l’import del component variable per diputat i mes és de
300,00€.
Aplicats aquests components, l’aportació anual pel funcionament que correspon al Grup
CIU és de 43.800,00€ de conformitat amb el resultat de les eleccions locals de 24 de maig
de 2015 que els hi va atorgar 11 diputats.
D’acord amb l’article 9.2. de les Normes reguladores de les aportacions als grups polítics, la
primera i última bestreta, després o abans d’un canvi corporatiu, serà sempre proporcional
als mesos de mandat, a partir de la data del Ple constitutiu. Per tant, degut que en el mes
de juny d’aquest any finalitza la legislatura, s’assigna una aportació de 21.900€
corresponent al l’import proporcional del 50% de l’import anual (primer semestre de l’any
2019).
Existeix crèdit suficient a la partida 0000-912-48900 per atendre aquesta despesa: número
comptable AD 2019001621.
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de l’aportació, que el
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i no és
deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
Per tal de donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de l’aportació esmentada
anteriorment, es posa de manifest que:
- El Grup polític CIU ha presentat la justificació parcial de l’aportació concedida per al
funcionament del grup durant l’exercici 2018, tal com preveu la seva normativa reguladora.
- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
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- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, cap retenció dels lliuraments de
pagament o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
Els justificants presentats han estat revisats i tots ells s’adeqüen a la normativa reguladora.
Fonaments de dret
- Article 88.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de
Tarragona, aprovades pel Ple de 28.07.2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants presentats pel Grup CIU de la Diputació de Tarragona a compte
de l'aportació corresponent a l’any 2018, per import de 36.809,67€.
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El saldo de diners en efectiu a 31/12/2018 en mans del grup, pendent de justificar és de
6.990,33€.
2.- Aprovar l'import de 21.900,00€ al grup polític CIU, prèviament autoritzades i disposades
anualment, de conformitat amb l’article 9 de les Normes Reguladores de l’aportació pel
funcionament dels Grups Polítics de la Diputació de Tarragona aprovades pel Ple de
28.07.2015, en concepte d’aportació pel primer semestre de l’exercici 2019, que haurà
d'estar acreditat amb els justificants i pagaments originats dins el propi primer semestre de l’
exercici 2019, d'acord al càlcul següent:

Número Diputats: 11
Component fix:
350€/mes/grup x 12 mesos =
4.200€/any
Component variable:
300€/mes/diputat x 11 diputats x 12 mesos = 39.600€/any
TOTAL:

43.800€/any

TOTAL 1r semestre 2019: 21.900€
(50% de l’aportació anual)
3.- Reconèixer l’obligació per import de 14.909,67€, resultant de la diferència entre l’
aportació aprovada pel primer semestre de l’any 2019 i la quantitat no justificada de l’any
2018 al grup CIU:
(+) Aportació 1r semestre 2019 : 21.900,00€
(-) Import no justificat any 2018: 6.990,33€
(=) Import a lliurar:
14.909,67€
4.- A efectes merament informatius, el saldo acumulat dels imports de les aportacions
pendents són:
Any 2015: 8.055,50€
Any 2016: 5.264,82€
Any 2017: 14.192,35€
Any 2018: 6.990,33€
TOTAL: 34.503,00€
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D’acord amb l’article 9.1. de les Normes reguladores de les aportacions als grups polítics,
aquestes quanties no justificades romandran transitòriament a disposició de cada grup, que
les podrà realitzar, prèvia justificació, i com a màxim, fins a la data de finalització del
mandat.
A la finalització del mandat, i derivat de la renovació corporativa conseqüència de noves
eleccions locals, les quantitats no justificades al llarg del mandat que expiri, seran donades
íntegrament de baixa, sense més tràmit i sense ulteriors possibilitats de reposició.
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5.- Comunicar aquest acord al Grup CIU i a la Tresoreria per tal que ordeni el pagament de l’
obligació reconeguda en el punt 3.
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.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració).

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 3 de maig de 2019 convenientment anonimitzada, en compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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