Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 31 de maig de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 31 de maig de 2019
Hora d'inici: 10:00
Hora de finalització: 10:20
Lloc: Sala Julio Antonio
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Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)

En el punt 4 de l'ordre del dia, l'Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual essent les 10:10h
s'incorporà a la sessió.
Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència
del Sr. Tomàs Carbonell, 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 17 DE MAIG DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior de dia 17 de maig de 2019.
2. RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE DESPESA DE LA QUOTA CORRESPONENT A UNA
PART DEL QUART TRIMESTRE AL CONSORCI TEATRE FORTUNY. ANY 2018.
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De conformitat amb la proposta de Secretaria general, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona forma part, des de l’any 1984, del Consorci del Teatre Fortuny
de Reus, que té per objecte la restauració, conservació i explotació d’aquest teatre (article
6è dels estatuts), per a fomentar i fer a l’abast del públic qualsevol manifestació de l’art i la
cultura en general (article 7è dels estatuts). I com a membre consorciat, li correspon
realitzar una aportació econòmica anual per a cobrir les despeses i les adquisicions
patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci (article 23è dels
estatuts).
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En virtut de les previsions dels vigents estatuts, els membres del consorci tenen l'obligació
de participar econòmicament en el finançament ordinari de l'ens mitjançant aportacions
econòmiques anuals previstes en el pressupost anual.
Per acord de Junta de Govern de data 18 de maig de 2018, es va aprovar l’aportació
ordinària al Consorci del Teatre Fortuny de Reus per a l’any 2018 per import de 100.000,00
EUR i es van lliurar el primer i segon trimestres (50.000,00 EUR).
Per acord de Junta de Govern de data 19 d'octubre de 2018, es va lliurar l'import del tercer
trimestre i 2/3 parts del quart. (41.500,00 EUR).
En data 18 d'abril de 2019 (Registre d'entrada núm. 1-2019-015375-1) es va rebre la
sol·licitud de pagament corresponent a l'import restant del quart trimestre de l’any 2018 (
8.500,00 EUR), acompanyada de la liquidació pressupostària de l'exercici 2018, per a
poder fer front a les obligacions de pagament de les despeses corresponents a l'activitat
artística així com a les despeses fixes ordinàries.
En data 14 de maig de 2019 (Registre d'entrada núm. 1-2019-018818-1), i previ
requeriment exprés, s'ha rebut la memòria d'activitats del consorci corresponents a
l'exercici 2018.
Fonaments de dret
1- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
1- Acceptar la documentació presentada pel Consorci Teatre Fortuny.
2- Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de l’aportació al Consorci
Teatre Fortuny corresponent a la quota restant del quart trimestre 2018 per import 8.500,00
EUR amb càrrec a la partida 6011-334-46700-02.
3- Notificar aquest acord al Consorci del Teatre Fortuny de Reus i comunicar-ho a
Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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.

Serveis Jurídics
3. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA
CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Serveis jurídics, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
Antecedents administratius

1. En data 15 de gener de 2019, el senyor XXX i la senyora XXX, com a pares i tutors
legals de XXX, varen presentar al Registre General de la Diputació de Tarragona, un
escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per les lesions que va patir la seva
filla a la mà esquerra causades per un accident amb una porta el dia 25 de maig de
2018 al Col·legi Públic d’Educació Especial Alba de Reus.
Per les lesions sofertes es demana una indemnització per un import total de 3.283,52
€.
2. Com que es va apreciar l’existència de defectes, es va concedir un termini per a
esmenar-los, dins del qual es va presentar la documentació que se’ls hi havia
requerit.
3. Per decret de la Presidència de 26 de febrer de 2019 s’admet a tràmit la reclamació
de responsabilitat patrimonial presentada pels senyor XXX i la senyora XXX, com a
pares i tutors legals de XXX, que es tramita segons els principis previstos en la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei 39
/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
4. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats durant el
termini de 10 dies, durant el qual no presenten cap escrit d’al·legacions en defensa
dels seus drets i interessos.

Fets provats

1. La XXX és alumna del Col·legi Públic d’Educació Especial Alba de Reus, aula
“Mestral”.
2. En data 25 de maig de 2018, sobre les 11 hores i durant el desplaçament dels 6
alumnes de l’aula Mestral cap al pati, la XXX va patir un accident fortuït amb la porta
d’accés al pati del mig de l’esmentat centre CPEE Alba.
3. Com a conseqüència de l’accident, la XXX va patir lesions consistents en una
fractura oberta de grau II a la falange distal del primer dit de la mà esquerra.
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4. En data 25 de juliol de 2018 la XXX va rebre l’alta mèdica.
5. Segons l’informe emès per la Direcció del centre escolar de data 6 de maig de 2019:
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La porta del pati del mig la va obrir un altre alumne del centre educatiu, que va
accedir a la clau situada a 1m 80cm aproximadament d’alçada.
A la data de l’accident, la porta del pati del mig també disposava d’una cadena
per fixar-la un cop oberta, com a mesura de seguretat.
L’alumne que va obrir la porta no la va fixar amb la cadena de seguretat, per
desconeixement del funcionament d’aquest mecanisme.
El centre educatiu determina com a causa del tancament sobtat de la porta,
un cop de vent.
En el moment de l’accident hi eren present els dos educadors de l’aula
Mestral i els 6 alumnes.
La infermera del CPEE Alba va considerar l’accident patit per la XXX com a
urgent i el centre va complir amb el protocol d’actuació per accidents.
6. Segons l’informe de Serveis Generals de la Diputació de Tarragona (Àrea de Serveis
Interns) de data 10 d’abril de 2019, resulta acreditat que:
Les portes d’accés al pati del mig del centre CPEE Alba de Reus compleixen
amb la normativa d’aplicació.
La porta on van ocórrer els fets disposa d’un pany amb clau a la part superior
per evitar la manipulació pels alumnes i una cadena per evitar el tancament,
com a mesures de seguretat.
Que amb posterioritat a l’accident s’han instal·lat plàstics protectors de les
frontisses en les 3 portes abatibles d’accés al pati interior per tal d’evitarne l’
atrapament dels dits.
7. Que no hi ha constància de cap accident similar produït amb anterioritat.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per a apreciar l'existència de responsabilitat patrimonial

L’article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que els
particulars tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys soferts en
els seus béns i drets sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial
d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:
Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.
Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de
l'actuació administrativa.
Relació de causalitat directa i eficaç entre el fet imputat a l'administració i el dany
produït.
Exoneració en els supòsits de força major.
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Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti
abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

2. Relació causal entre l’activitat de l’Administració i el resultat lesiu. Valoració del dany
produït
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En el present cas, s'ha comprovat l'existència dels requisits indispensables per estimar
l'existència de responsabilitat patrimonial de l'Administració pública, atès que s'ha acreditat
l'existència del dany, que revesteix la condició d'antijurídic i és imputable a l'administració,
essent que no s'ha produït cap causa de força major.
En efecte, resta acreditat en l'expedient que en data 25 de maig de 2018, l’alumna XXX va
patir un accident fortuït a l’enganxar-se els dits amb una porta del centre escolar CPEE
Alba de Reus, en horari lectiu i mentre es desplaçava cap al pati juntament amb la resta de
companys d’aula.
En primer lloc, cal dir que les funcions de vigilància dels alumnes es traspassen als
professors i cuidadors del col·legi des del moment de l’entrada en el centre fins a la sortida
d’aquest. A més a més, cal afegir que aquesta vigilància s’ha de mesurar segons les
circumstàncies de cada cas concret, sent indubtable que les especials circumstàncies dels
alumnes d’aquest centre d’educació exigeix també una especial vigilància per part dels
professors i educadors per tal d’evitar-ne possibles lesions, fins i tot les causades per la
pròpia conducta o imprudència dels alumnes que degut a les seves deficiències
intel·lectuals no en són responsables. Aquesta màxima diligència es requereix molt
especialment en els moments que hi ha més risc com pot ser mentre es desplacen els
alumnes al pati o al menjador.
Doncs bé, malgrat la cura emprada pels educadors del centre en tot moment, el cert és que
aquesta no va ser suficient per evitar d’una banda, que un alumne accedís i obrís la porta
sense permís, i d’altra que aquesta es tanqués per un cop de vent en el mateix moment
que la XXX hi posava la seva mà esquerra a la frontissa de la fulla per aixecar-se del terra,
provocant-li les lesions descrites als fets provats.
Per tant, tot i que la porta complia amb la normativa d’aplicació i disposava de les mesures
de seguretat, hi eren presents els dos educadors assignats a l’aula, que el cop de vent va
ser fortuït i imprevisible, i que l’escola va complir rigorosament amb el protocol d’actuació
previst per aquestes situacions, hi ha responsabilitat de l’administració, ja que l’accident
desafortunat va tenir lloc dins del centre escolar i mentre l’alumna estava sota la vigilància
dels professors, que desgraciadament no van poder evitar el fet, per la qual cosa n’escau
estimar la reclamació presentada.
Quant a la valoració del dany, atesa les característiques de la lesió i les cures realitzades,
que resulten degudament acreditades pels informes mèdics que obren a l’expedient
administratiu, així com també els 62 dies de curació fins l’alta mèdica, entenem acreditada
que la valoració en 3.283,52 €, és correcta i adequada, a raó de 52,96 € per dia en
concepte d’incapacitat temporal en grau moderat.
Pel que es conclou que el dany causat per l’Administració a la XXX es pot qualificar d’
antijurídic, efectiu, avaluable econòmicament i individualitzable en relació amb la víctima.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.
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1. Estimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la responsabilitat patrimonial
de la Diputació de Tarragona en l'expedient RP 8004330008-2019-0000566.
2. Fixar la indemnització en la quantitat de 3.283,52 € (tres mil dos-cents vuitanta-tres
euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro).
3. Indemnitzar el Sr. XXX i XXX com a pares i tutors legals de la seva filla XXX amb la
quantitat de 3.283,52 € (tres mil dos-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-dos
cèntims d’euro).
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4. Pagar la indemnització de la següent manera: la Diputació de Tarragona assumirà la
quantia de 600 euros (sis-cents euros), corresponents a la franquícia, i l’
asseguradora de la Corporació, Mapfre Empresas, abonarà la quantia de 2.683,52
euros (dos mil sis-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro). La
part d’indemnització que correspon pagar a la Diputació anirà a càrrec de la partida
del pressupost número 2019 6013 920-23300.
5. Notificar-ho als interessats.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

Patrimoni
4. AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT A LA FACTURA
DE METLIFE EUROPE, LTD, DERIVADA DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE VIDA
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PEL
PERÍODE DE 22 D'ABRIL DE 2019 A 21 D'ABRIL DE 2020.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- En data 22 d’abril de 2002 la Diputació de Tarragona va subscriure amb METLIFE
EUROPE LIMITED la contractació de la pòlissa d’assegurança núm. 406180000 de vida
dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona.
2.- En data 13 de maig de 2019, ha entrat en el registre de factures amb número de registre
004072, la factura número 1, per import de 18.207,58€, de METLIFE EUROPE LIMITED ,
en concepte de regularitzacions i prima d’assegurança de vida, dels membres de la
corporació de la Diputació de Tarragona, pel període de 22 d’abril de 2019 a 21 d’abril de
2020.
3.- Per tal de poder seguir amb la tramitació de la factura, prèviament al reconeixement de l’
obligació, és necessària una resolució de convalidació, per l’òrgan competent, de l’
autorització i disposició de la despesa, d’acord amb l’establert a la Base 42.6 de les Bases
d’Execució del pressupost 2019.
Fonaments de dret
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1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, el contracte d'assegurança té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i
extinció per les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la llei 50/1980, de 9 d'octubre, de contracte d'assegurança, que regula
la durada del contracte.
3. Bases d'execució del pressupost 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pòlissa núm. 406180000 de
l'assegurança de vida dels membres de la corporació de la Diputació de Tarrgona, per al
període de 22 d'abril de 2019 a 21 d'abril de 2020, per import de 18.207,58€, amb càrrer a
l'aplicació pressupostària 2019-6012-912-16205.
2. Comunicar aquest acord a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
5. AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT A LA FACTURA
DE ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, DERIVADA DEL CONTRACTE
D'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PEL PERÍODE DE 22 D'ABRIL DE 2019 A 21 D'ABRIL DE
2020.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- En data 22 d’abril de 2002 la Diputació de Tarragona va subscriure amb ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA la contractació de la pòlissa d’assegurança
núm. XXX d’accidents dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona.
2.- En data 27 d’abril de 2019, ha entrat en el registre de factures amb número de registre
0003497, la factura número 004530530700, per import de 5.429,13€, de ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA , en concepte de prima d’assegurança d’
accidents dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona, pel període de 22 d’
abril de 2019 a 21 d’abril de 2020.
3.- Per tal de poder seguir amb la tramitació de la factura, prèviament al reconeixement de l’
obligació, és necessària una resolució de convalidació, per l’òrgan competent, de l’
autorització i disposició de la despesa, d’acord amb l’establert a la Base 42.6 de les Bases
d’Execució del pressupost 2019.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, el contracte d'assegurança té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i
extinció per les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la llei 50/1980, de 9 d'octubre, de contracte d'assegurança, que regula
la durada del contracte.
3. Bases d'execució del pressupost 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pòlissa núm. XXX de
l'assegurança d'accidents dels membres de la corporació de la Diputació de Tarragona, per
al període de 22 d'abril de 2019 a 21 d'abril de 2020, per import de 5.429,13 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-6012-912-16205.
2. Comunicar aquest acord a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES
INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS. RESOLUCIÓ 3.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la documentació
preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació per a la contractació
d’activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals vigent dins de la convocatòria
aprovada per Junta de Govern de 8 de març de 2019 i publicada el 14 de març de 2019. La
modificació de la convocatòria aprovada per Junta de Govern de 12 d'abril de 2019 i
publicada el 24 d'abril de 2019.
2. Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha comprovat
que les actuacions justificades són subvencionables i compleixen amb els requisits
establerts a la convocatòria.
3. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 12 resolucions
anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent.
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria, el crèdit no esgotat en un
procediment s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta el crèdit disponible és
de 114.857,32 euros: els 100.000 euros d'aquesta resolució núm. 3 més 14.857,32 euros
restants de la resolució núm. 2.
5. La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
6. Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent, també s’ha comprovat que no són deutors per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
7. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de Subvencions.
8. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al
beneficiari referits a aquesta subvenció.
9. En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit suficient
per atendre aquestes partides.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir als ajuntaments, a càrrec de l'aplicació presupostària 2010-33446201, les següents subvencions pel concepte i per l'import que en cada cas es fa
constar:
Beneficiari:

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Concepte subvenció:

PENJATS DE L'HAM el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Concepte subvenció:

Brinca Park el 13 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

485 euros

Import concedit:

485 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Concepte subvenció:

Diables de Vilabella - C.A.C 'La Murtrera' el 17 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Concepte subvenció:

Brinca Park el 16 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

575 euros

Import concedit:

575 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Aiguamúrcia

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Albinyana

Concepte subvenció:

Orquesta Pentagrama el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3327,5 euros

Import concedit:

2863 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Albinyana

Concepte subvenció:

Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès el 25 d'agost de 2018
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Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Albinyana

Concepte subvenció:

GRUP SLOGAN el 31 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2602,71 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alfara de Carles

Concepte subvenció:

Festa Imagina Ràdio el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

5900 euros

Import concedit:

3945 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alfara de Carles

Concepte subvenció:

Himalaya Orquestra el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

5500 euros

Import concedit:

5500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Concepte subvenció:

Pepet i marieta el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

550 euros

Import concedit:

550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Caseres

Concepte subvenció:

GRUP DE TEATRE PIRINDOLA el 3 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Corbera d'Ebre

Concepte subvenció:

DUO A TEMPO el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

550 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Corbera d'Ebre

Concepte subvenció:

Mr H el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2299,61 euros

Import concedit:

2299,61 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Corbera d'Ebre

Concepte subvenció:

MADE IN BRASIL el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Corbera d'Ebre

Concepte subvenció:

Xaranga la Murga el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Falset

Concepte subvenció:

L C el 2 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1168 euros

Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Falset

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 1 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Forès

Concepte subvenció:

Brinca Park el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1250 euros

Import concedit:

1250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Gratallops

Concepte subvenció:

COBLA MIRANTFONT el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

Akirachan el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

EL CARROCONTES el 28 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros
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Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Bou Tradicional de Valls (Fundació Unió Anelles de la Flama) el 7 de
setembre de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

250 euros

Import concedit:

250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

J C M (companyia escalivada) el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

484 euros

Import concedit:

484 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montblanc

Concepte subvenció:

ANGAR atraccions el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

BALL DE BASTONS DE VALLS el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

Brinca Park el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1250 euros

Import concedit:

936,3 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils
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Concepte subvenció:

EL BURRO DELS JOCS el 14 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

1331 euros

Import concedit:

1331 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

KRISPIS el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

750,01 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 16 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

DUO ELEGANCE el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Mag Nebur magia el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

SHÁKATA el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2057 euros

Import concedit:

2057 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Puigpelat

Concepte subvenció:

Mag A el 27 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Querol

Concepte subvenció:

M F - BARITONO el 16 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Reus

Concepte subvenció:

XIM XIM MIG GRAU el 24 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Concepte subvenció:

Orquestra Simfònica Treu-li la Pols al teu Instrument el 28 d'octubre de
2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Concepte subvenció:

Sonagralla el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 20 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

PENJATS DE L'HAM el 22 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Savallà del Comtat

Concepte subvenció:

Grallers de Santa Coloma de Queralt el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

200 euros

Import concedit:

200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Savallà del Comtat

Concepte subvenció:

Orfeó Santa Coloma el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Quartet de saxofons Limnos el 29 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Valls

Concepte subvenció:

LA FANFARA el 23 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Valls

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 22 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Concepte subvenció:

B-events el 12 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Concepte subvenció:

Som 2 Espectacles - gran tobogan aquàtic + parcs inflables aquàtics
/terrestes + discomòbils el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1633 euros

Import concedit:

1633 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Concepte subvenció:

Som 2 Espectacles - gran tobogan aquàtic + parcs inflables aquàtics
/terrestes + discomòbils el 8 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1452 euros

Import concedit:

1452 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Concepte subvenció:

Barbecue Jazz Ensemble el 12 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

790 euros

Import concedit:

572 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

ALMAS GEMELAS el 23 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

1599,62 euros

Import concedit:

1599,62 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

energy for you el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 3 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

ORQUESTRA FES-T el 2 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2499,86 euros

Import concedit:

2499,86 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

HAVANERES SOPA DE PEIX el 9 de setembre de 2018
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Pressupost Elegible:

1028,5 euros

Import concedit:

1028,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

CoverH el 6 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

537,74 euros

Import concedit:

537,74 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vimbodí

Concepte subvenció:

TALLER TOCA L'ALABASTRE el 6 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

454,55 euros

Import concedit:

454,55 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Concepte subvenció:

HAVANERES SOPA DE PEIX el 14 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1050 euros

Import concedit:

1050 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Concepte subvenció:

ALLIOLI grup de versions el 14 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

3199,24 euros

Import concedit:

3199,24 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 27 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Concepte subvenció:

Beiats el 27 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

482,79 euros

Import concedit:

482,79 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Concepte subvenció:

GRUP DE DIABLES DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (FILLS DE
SATANÀS DE L'SPELUNCA DIABÒLICA) el 29 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1550 euros

Import concedit:

1550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 26 de febrer de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp
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Concepte subvenció:

J M P i X P el 22 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 24 de gener de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 26 de gener de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 2 de febrer de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 5 de febrer de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 19 de febrer de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 12 de febrer de 2018

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Selva del Camp

Concepte subvenció:

Brinca Park el 4 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

610 euros

Import concedit:

610 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

Grallers de Santa Coloma de Queralt el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

200 euros

Import concedit:

200 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

Colla de diables Keresus el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

AUTOPUT el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

4477 euros

Import concedit:

4100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

Zàping el 21 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

4537,5 euros

Import concedit:

2178 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte subvenció:

XARANGA FEM MUSICA el 12 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte subvenció:

FUTURA MUNDOMEDIA, S.L.U. el 9 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3630 euros

Import concedit:

3630 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pinell de Brai

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1995 euros

Import concedit:

1995 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

Brinca Park el 13 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

830 euros

Import concedit:

830 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

XARANGA SUC D'ANGUILA el 11 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros
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Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 7 CERVELLS el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

EMD de Jesús

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 6 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

240 euros

Import concedit:

240 euros

Beneficiari:

EMD dels Muntells

Concepte subvenció:

Educació Viària el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

363 euros

Beneficiari:

EMD dels Muntells

Concepte subvenció:

Plàncton, Divulgació i Serveis Marins el 9 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

363 euros

Beneficiari:

EMD dels Muntells

Concepte subvenció:

Associació Juvenil Ball de Diables Lucifers el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Total: 99.709,21 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 114.857,32 euros, resten per
tant 15.148,11 euros que s'acumulen a la següent resolució.
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva
concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES
INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS. RESOLUCIÓ 4.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la
documentació preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de
l'obligació per a la contractació d’activitats inscrites en el catàleg de programacions
culturals vigent dins de la convocatòria aprovada per Junta de Govern de 8 de març
de 2019 i publicada el 14 de març de 2019. La modificació de la convocatòria
aprovada per Junta de Govern de 12 d'abril de 2019 i publicada el 24 d'abril de
2019.
2. Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha
comprovat que les actuacions justificades són subvencionables i compleixen amb
els requisits establerts a la convocatòria.
3. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 12
resolucions anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent.
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria, el crèdit no esgotat en un
procediment s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta el crèdit
disponible és de 115.148,11 euros: els 100.000 euros d'aquesta resolució núm. 4
més 15.148,11 euros restants de la resolució núm. 3.
5. La Unitat gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris
per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
6. Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent, també s’ha
comprovat que no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
7. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament
per alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de
Subvencions.
8. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
9. En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit
suficient per atendre aquestes partides.
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Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46201 les següents
subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:

Ajuntament d'Altafulla

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA NOVA SATURNO el 3 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

4598 euros

Import concedit:

4015 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 6 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

200 euros

Import concedit:

200 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

Coral Sant Miquel el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 6 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

545 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 6 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

ENIGMA ORQUESTRA el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros
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Beneficiari:

Ajuntament d'Arbolí

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 7 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

2900 euros

Import concedit:

2900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

DANSAIRES DEL PENEDÈS el 7 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

Colla de castellers Nens del Vendrell el 8 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

2300 euros

Import concedit:

2300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

Minyons de l'Arboç el 8 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

M S - SOPRANO el 12 d'octubre de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Concepte subvenció:

Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès el 7 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Concepte subvenció:

VEUS DE REUS el 6 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Concepte subvenció:

Barbecue Jazz Ensemble el 10 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

590 euros

Import concedit:

590 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Concepte subvenció:

Barbecue Jazz Ensemble el 24 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

790 euros
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Import concedit:

790 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Concepte subvenció:

Porto Bello el 3 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Constantí

Concepte subvenció:

Panebianco & Del Monaco el 26 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1694 euros

Import concedit:

1694 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Constantí

Concepte subvenció:

Txaranga Band Tocats el 11 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

627 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Constantí

Concepte subvenció:

Discoteca Móvil Más & Más el 30 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

1694 euros

Import concedit:

1694 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Creixell

Concepte subvenció:

GRUP SLOGAN el 23 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

2178 euros

Import concedit:

2178 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Creixell

Concepte subvenció:

SHÁKATA el 15 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1696 euros

Import concedit:

1696 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Colla Gegantera ''La Pessigolla'' de Valls el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Associació Cultural Embruix el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

ORQUESTRA BOLERO el 14 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros
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Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Perafort

Concepte subvenció:

PEPPER AND SOUL el 15 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Salomó

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 5 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

830 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aldea

Concepte subvenció:

Delta Teatre el 24 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aldea

Concepte subvenció:

XARANGA SUC D'ANGUILA el 23 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Canonja

Concepte subvenció:

CAMERATA XXI. Fundació Privada el 9 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Canonja

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 17 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

320,03 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Canonja

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 17 de novembre de 2018

Pressupost Elegible:

269,82 euros

Import concedit:

250 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Gratallops

Concepte subvenció:

TANGARA ORQUESTRA S.L. el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

6050 euros

Import concedit:

4000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Gratallops
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Concepte subvenció:

Himalaya Orquestra el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4840 euros

Import concedit:

4245 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

ORQUESTRA PENSYLVANIA el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Borges del Camp

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA NOVA SATURNO el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

6700 euros

Import concedit:

6133 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Almoster

Concepte subvenció:

SEGONAMÀ el 31 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4235 euros

Import concedit:

4235 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Gandesa

Concepte subvenció:

Mr H el 14 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

3799,4 euros

Import concedit:

3799,4 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Masdenverge

Concepte subvenció:

Orquestra Atalaia el 28 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pratdip

Concepte subvenció:

ORQUESTRA EUROPA el 21 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

6000 euros

Import concedit:

6000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Renau

Concepte subvenció:

Medir Ambient i els Ecossistems el 15 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

2359 euros

Import concedit:

2359 euros

Total: 78.130,40 euros

Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 115.148,11 euros, resten per
tant 37.017,71 euros que s'acumulen a la següent resolució.
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Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva
concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.

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 8EEE2F1D513D4BEBA0A2E927F5447E56 i data d'emissió 03/07/2019 a les 08:09:14

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT
DE LA SELVA DEL CAMP PER A L’EDICIÓ DEL LLIBRE “ONOMÀSTICA DE LA SELVA
DEL CAMP”.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 29 d’abril de 2019 (RE 1-2019-016842-1) l’Ajuntament de la Selva del camp
tramet una sol·licitud de subvenció per a l’edició del llibre “Onomàstica de La Selva del
Camp”, una compilació dels topònims i antropònims locals. El pressupost d’aquesta
actuació és de 10.206 euros.
2. L’Ajuntament de La Selva del Camp 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.
3. 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.
4. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-46266, amb un import de 9.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de La Selva del Camp una subvenció per l’edició del llibre
“Onomàstica de La Selva” en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de La Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Edició del llibre “Onomàstica de La Selva”
Pressupost Elegible: 10.206 euros
% concedit: 88,18%
Import concedit: 9.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46266
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
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- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 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 al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
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Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’INSTITUT
MUNICIPAL REUS CULTURA PER AL FESTIVAL MEMORIMAGE. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’Institut Municipal Reus Cultura en data 22 de febrer de 2019 ha tramès una petició de
subvenció a aquesta Diputació per a l'organització del XIV Festival Internacional de Cinema
de Reus – Memorimage, 2019. Per aquesta actuació ha previst unes despeses per import
de 95.000 euros.
2. Memorimage és un festival competitiu centrat en pel·lícules que incorporen imatges d’
arxiu en moviment, i treballa per fer-ne recerca, custodiar-les i divulgar-les. Cada edició del
festival porta a Reus un programa de projeccions de pel·lícules i activitats paral·leles
dirigides a tot tipus de públic: exposicions, jornades professionals i acadèmiques, etc.
3. L’Institut Municipal Reus Cultura ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-46219, amb un import de 30.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
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1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura una subvenció pel festival
Memorimage, 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura
Municipi: Reus
Concepte: Festival Cinema – Memorimage 2019
Pressupost Elegible: 95.000 euros
% concedit: 31,58%
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46219
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA
COOPERATIVA OBRERA TARRACONENSE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR
PER A MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DE L’EDIFICI.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. La Cooperativa obrera Tarraconenses és propietària d’un edifici que enguany complirà
100 anys d’història. És una edificació modernista catalogada que compleix amb la doble
funció de ser seu de diferents entitats ciutadanes, actualment 11 entitats hi tenen estada i a
la vegada organitza una sèrie d’activitats culturals i formatives que tenen lloc als diferents
espais d’aquesta entitat. Les dificultats d’accessibilitat als diferents pisos fa necessari la
instal·lació d’un ascensor, cosa que suposa una gran millora tant per l’edifici com pels seus
usuaris.
2. En data 16 d’abril de 2019, la Cooperativa Obrera tramet una sol·licitud d’ajut a la
Diputació per dur a terme aquesta millora que té un pressupost total de 79.000 euros.
3. La Cooperativa Obrera Tarraconense 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 té voluntat d’atendre totes aquelles peticions referents a
projectes i actuacions que tenen un interès singular, social i cultural per la demarcació, és
per això que la Diputació té interès a col·laborar per tal que la Cooperativa Obrera
Tarraconense pugui aconseguir les seves finalitats per l'interès general.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement el projecte
presentat per l’entitat.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-336-77022, Cooperativa Obrera Tarraconense - Millores
edifici catalogat, amb un import de 20.000 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
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 Cooperativa Obrera Tarraconense una subvenció per a la
instal·lació d’un ascensor a l’edifici de la cooperativa en els termes següents:
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Beneficiari: Cooperativa Obrera Tarraconense
Municipi: Tarragona
Concepte: Instal·lació d’un ascensor a l’edifici catalogat de la Cooperativa.
Pressupost Elegible: 79.000 euros
% concedit: 25,32%
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/77022
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.

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 8EEE2F1D513D4BEBA0A2E927F5447E56 i data d'emissió 03/07/2019 a les 08:09:14

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT
DE LA SELVA DEL CAMP PER A L'OBERTURA DEL PAS PEATONAL DEL PASSATGE
DE LA CARNISSERIA, NÚMERO 16.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. L’Ajuntament de La Selva del Camp és propietària d’un edifici situat al passatge de la
Carnisseria número 16 del poble de La Selva. L’actuació que vol dur a terme l’Ajuntament
és reobrir el pas en planta baixa per a vianants i comunicar així el nucli antic amb els
aparcaments situats a l’Hort del Planter i de la Pura.
2. L’Ajuntament per aquest motiu, en data 29 d’abril de 2019 tramet una sol·licitud a la
Diputació de Tarragona per tal de sol·licitar ajuda en el finançament de l’actuació que té
prevista. El pressupost que presenta és de 36.584,21 euros.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3. L’Ajuntament de La Selva del Camp ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement el projecte
presentat per l’Ajuntament.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-76240, amb un import de 30.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. 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’Ajuntament de la Selva del Camp una subvenció per a les obres de
obertura del pas peatonal del Passatge Carnisseria, 16 en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de La Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Obertura del pas peatonal del Passatge Carnisseria, núm. 16.
Pressupost Elegible: 36.584,21 euros
% concedit: 82,00%
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Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/76240
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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació)
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
12. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA PER A L'ARRANJAMENT DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT
MARTÍ DE L'ALEIXAR.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’església parroquial de l’Aleixar, dedicada a Sant Martí,de la que es té referència ja l’any
1194, té una teulada que conserva en gairebé tota la seva superfície la construcció original
de l’edifici, és a dir estructura de bigues de fusta amb un enllatat transversal, a sobre del
qual s’hi recolzen directament les teules àrabs de ceràmica.
2. Actualment una de les bigues principals ha cedit i s’ha trencat, provocant el moviment
dels cairats que s’hi recolzaven, és per aquest motiu que urgeix realitzar una intervenció a fi
d’aturar l’entrada d’aigua i garantir l’estabilitat estructural de tot el conjunt. El pressupost d’
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aquestes obres és de 80.584,94 euros, i l’Arquebisbat per tal de front a aquesta despesa
demana l’ajut de la Diputació de Tarragona mitjançant sol·licitud de data 15 de febrer de
2019, (RE 1-2019-005960-1).
3. L’Arquebisbat de Tarragona ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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4. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement el projecte
presentat.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-336-78034 amb un import de 25.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Arquebisbat de Tarragona una subvenció per les obres de
arranjament de la teulada de l’església de Sant Martí de l’Aleixar en els termes següents:
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
Municipi: Tarragona
Concepte: Arranjament de la teulada de l’església de Sant Martí de l’Aleixar.
Pressupost Elegible: 80.584,94 euros
% concedit: 31,02%
Import concedit: 25.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/78034
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- 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. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA VOLTA
CICLISTA A CATALUNYA, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA
VOLTA A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Volta Ciclista a Catalunya, Associació esportiva, és una entitat sense ànim de lucre
que té com a únic objectiu la pràctica del Ciclisme. Cada any, organitza la Volta Ciclista a
Catalunya.
2. L’any 1911 es va celebrar per primera vegada la Volta Ciclista a Catalunya, amb una
trajectòria de més d’un segle, aquesta prova s’ha convertit en una clàssica en el calendari
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esportiu internacional. Forma part de ple dret de l’exclusiu UCI Pro Tour, autentica primera
divisió mundial del ciclisme. Després del “Tour i el “Giro” la “Volta“ catalana ocupa el tercer
lloc de les competicions per etapes més antigues del món.
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3. En data 5 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació va acordar subvencionar a
la Volta Ciclista a Catalunya amb un import de 6.000 euros pel seu pas per la demarcació
de Tarragona, malgrat aquesta concessió, l’organització tramet a la Diputació una nova
petició de subvenció en la que exposa que la Volta visita multitud de poblacions de la
demarcació i això suposa unes elevades despeses en muntatge de les estructures
necessàries, atenció als equips professionals, gestió esportiva, etc., i per aquest motiu en
data 12 d’abril de 2019 demana una subvenció complementaria a la primera per a fer front
a aquestes despeses i presenta un nou pressupost per un import de 72.000 euros.
4. La Volta Ciclista a Catalunya, A.E. ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb 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 global de les comarques tarragonines.
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 2010-341-48163, amb un import de 34.000 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 Volta Ciclista a Catalunya. A. E. una subvenció per l’organització de
les etapes de la volta a la demarcació de Tarragona, l’any 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Volta Ciclista a Catalunya, A.E.
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Municipi: Barcelona
Concepte: Organització de les diferents etapes de la Volta a la demarcació de Tarragona, l’
any 2019.
Pressupost Elegible: 72.000,00 euros
% concedit: 47,22 %
Import concedit: 34.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/341/48163
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- 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. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT
DE TARRAGONA PER AL FESTIVAL TARRACO VIVA. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. L’Ajuntament Tarragona en data 22 de març de 2019 ha tramès una petició de subvenció
a aquesta Diputació per a l'organització del Festival Tarraco Viva, 2019. Per aquesta
actuació ha previst unes despeses per import de 365.000 euros.
2. Tarraco Viva és un festival que cada any se celebra a Tarragona on es recrea el passat
romà de la ciutat a través d’una diversitat d’actes en els que participen molts ciutadans. El
programa d’activitats per a l’edició del 2019 inclou mes de 400 actes que es realitzaran
entre el 5 i el 19 de maig de 2019 i es dedicarà en gran part al tema de la ciutat romana i el
món urbà en el mediterrani clàssic.
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3. L’Ajuntament de Tarragona ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-46232, amb un import de 70.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Tarragona una subvenció pel festival Tarraco Viva,
2019, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Tarragona
Municipi: Tarragona
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Concepte: Festival Tarraco Viva, 2019
Pressupost Elegible: 365.000 euros
% concedit: 19,18 %
Import concedit: 70.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46232
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
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.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
15. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
MARTA MATA GARRIGA PER A ACTIVITATS DE L’ENTITAT. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Fundació Marta Mata Garriga, entitat privada sense ànim de lucre i subjecte a la
legislació de la Generalitat de Catalunya fou creada l’any 1984 amb el nom de Fundació
Àngels Garriga de Mata, amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament d’una
concepció de l’escola lligada al medi social concret pel que fa a: continguts, metodologia,
educativa, estructura de l’escola i del sistema educatiu, i relacions entre l’educació i el
territori. En data 11 de desembre de 2012, la Fundació modifica la seva denominació i
passa a anomenar-se Fundació Marta Mata Garriga.
2. La Fundació té en marxa un projecte que consisteix en la recollida de material escolar
dels anys seixanta i setanta del segle passat. Aquest material que avui dia ja no s’utilitza,
és important recollir-lo i conservar-lo, ja que és un element important d’estudi d’una escola
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diferent de l’oficial durant una determinada època històrica. Al mateix temps la Fundació té
prevista celebració la 12a. Jornada Marta Mata i altres activitats relacionades amb la
matèria.
3. En data 17 d’abril de 2019, la Fundació Marta Mata Garriga presenta una sol·licitud a la
Diputació on demana suport econòmic per a dur a terme les activitats que té previstes, per
la qual cosa presenta un pressupost per import de 15.000 euros.
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4. La Fundació Marta Mata Garriga ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. La 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.
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 2010-326-48002, amb un import de 10.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Marta Mata i Garriga una subvenció per les activitats de la
fundació, el 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Marta Mata Garriga
Municipi: Banyeres del Penedès (Saifores)
Concepte: Activitats de l’entitat, 2019
Pressupost Elegible: 15.000 euros
% concedit: 66,67%
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Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/326/48002
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
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.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
16. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
CIVIL PRIVADA POPULUS ALBA DE POBLET PER A OBRES DE MILLORA AL
MONESTIR DE POBLET. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Fundació Civil Privada Populus Alba té entre les seves finalitats el foment, promoció i
execució del condicionament, manteniment i la millora tecnològica del conjunt monumental
de Poblet, les seves instal·lacions i infraestructures i el seu entorn, tenint sempre en
compte la responsabilitat envers la natura i els principis de sostenibilitat ambiental.
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2. La Fundació Civil Privada Populus Alba per la consecució dels seus fins desenvolupa les
activitats que considera necessàries per a promocionar i fomentar els valors espirituals,
socials, culturals i ecològics més propis del Monestir, directament o bé en col·laboració amb
altres entitats, institucions o persones.
3. La Fundació Populus Alba en data 10 d’abril de 2019 sol·licita l'ajut de la Diputació per
continuar amb el Projecte Cosmos Poblet, i realitzar les millores necessàries amb la
intenció que esdevingui un espai dedicat a la presentació del Monestir i que permeti
mostrar i interpretar el seu immens llegat cultural, històric, simbòlic i religiós.
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4. La Fundació Civil Privada Populus Alba ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant
la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que
no és deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. La Diputació de Tarragona té voluntat d’atendre totes aquelles peticions referents a
projectes i actuacions que tenen un interès singular, social i simbòlic per la demarcació,
com és el cas del Monestir de Poblet, referent cultural i símbol de tolerància i respecte dels
valors comuns de la nostra societat, és per això que la Diputació té interès a col·laborar per
tal que la Fundació pugui aconseguir les seves finalitats per l'interès general.
6. Els serveis tècnics de la Diputació han redactat aquest projecte d’obres per tant es
considera que no s’escau l’informe tècnic i que s’ajusta a la normativa vigent en matèria d’
obres i de patrimoni.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-336-78009, Fundació Populus Alba – Obres de millora al
Monestir de Poblet, amb un import de 200.000 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
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 Civil Privada Populus Alba una subvenció per a les obres
de millora del Monestir de Poblet en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Civil Privada Populus Alba
Municipi: Vimbodí i Poblet
Concepte: Obres de millora del Monestir de Poblet.
Pressupost Elegible: 205.000 euros
% concedit: 97,56%
Import concedit: 200.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/78009
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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.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2021.
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.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions 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 27/02/2019.
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.
17. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB HOQUEI
VILA-SECA PELS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 30È ANIVERSARI DEL SEU ASCENS A
1ª DIVISIÓ.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. El Club de Hoquei Vila-seca, és una entitat esportiva que té per objectius bàsics el
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. Enguany
vol celebrar el 30è aniversari del seu ascens a 1ª divisió per la qual cosa organitza un
seguit d’actes al llarg de l’any: presentació dels equips, promoció i desenvolupament de l’
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escola del club, col·laboració amb les escoles, trobades d’escoles de hoquei i altres
activitats.
2. En data 17 d’abril de 2019, l’entitat presenta una sol·licitud de subvenció a la Diputació
per a fer front a les despeses que comporten aquestes activitats i adjunta un pressupost per
un import de 21.050 euros.
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3. El Club de Hoquei Vila-seca ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-341-48187, amb un import de 20.000 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 al Club Hoquei Vila-seca una subvenció pels actes de celebració del 30è
aniversari del seu ascens, en els termes següents:
Beneficiari: Club Hoquei Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Concepte: Actes de celebració aniversari.
Pressupost Elegible: 21.050,00 euros
% concedit: 95,01%
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Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/341/48187
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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.

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 8EEE2F1D513D4BEBA0A2E927F5447E56 i data d'emissió 03/07/2019 a les 08:09:14

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
18. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA URV PER
FACILITAR L’ACCÉS D’ESTUDIANTS DE DIVERSOS MUNICIPIS AL CENTRE DE
RECURSOS PER A L'APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ (CRAI).
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
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1. La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) disposa del Centre de Recursos per a l’
Aprenentatge i la Investigació (en endavant CRAI), que permet que els membres de la
comunitat universitària puguin accedir a recursos d’informació en diferents tipus de suport;
a serveis d’assessorament en l’ús de les TIC i en l’aprenentatge de llengües, i d’orientació
universitària i professional; a espais de treball individual i en grup, etc.
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2. En els municipis no hi ha instal·lacions específiques que ofereixin aquests serveis als
estudiants de batxillerat que han d’iniciar-se en la recerca mitjançant l’elaboració d’un
treball d’investigació que han de presentar al final de l’etapa de l’ensenyament mitjà ni als
estudiants de cicles formatius de grau superior de formació professional que poden
incorporar-se amb posterioritat a la universitat.
3. La situació econòmica actual no és l’òptima per a la construcció de noves infrastructures
que donin resposta a aquestes necessitats dels estudiants de batxillerat i de cicles
formatius de grau superior de formació professional, però la col·laboració entre
administracions pot facilitar-los l’accés a instal·lacions, serveis i recursos que els ajudin en l’
adquisició de coneixements i els permetin enriquir la seva formació, al mateix temps que
pot afavorir la sostenibilitat d’aquestes infrastructures, per aquest motiu la URV en data 29
d’abril de 2019 tramet una sol·licitud a la Diputació per aquest concepte i presenta un
pressupost de 83.000 euros.
4. La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5. La Diputació de Tarragona és un ens públic de govern local supramunicipal que dóna
suport a municipis i comarques i actua com a agent efectiu de transformació de la realitat
socioeconòmica i de generació de noves oportunitats, potenciant i col·laborant en el foment
de la cultura i el desenvolupament social de les persones de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
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 2010-324-45101, amb un import de 80.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Universitat Rovira i Virgili, una subvenció per a l’ús del CRAI dels
estudiants de diversos municipis 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Accés al CRAI dels estudiants de diversos municipis pels períodes compresos
entre el 10 d’abril de 2019 al 20 de juny de 2019 i des del 15 d’octubre de 2019 al 9 d’abril
de 2020 i per classes d’anglès que s’imparteixen als CRAI
Pressupost Elegible: 83.000 euros
% concedit: 96,39 %
Import concedit: 80.000 euros
17.550 euros pel període comprés entre el 10 d’abril al 20 de juny de 2019
43.000 euros pel període entre el 15 d’octubre de 2019 al 9 d’abril del 2020
19.450 euros per les classes d’anglès que s’imparteixen als CRAI durant el curs
2019-2020.
Aplicació pressupostària: 2010/324/45101
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
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- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
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- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 30 de setembre 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 al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
19. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA CASA DE
ANDALUCÍA DE TARRAGONA Y PROVÍNCIA PER A LES ACTIVITATS DE L’ENTITAT.
ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. La Casa de Andalucía de Tarragona y província, organitza anualment una sèrie d’
activitats que apleguen a tots els associats i a molts simpatitzants. Les activitats més
rellevants de l’entitat són la Feria d’Abril, la Cruz de Mayo, la Romeria i altres de molta
acceptació per part dels ciutadans.
2. En data 14 de maig de 2019, la Casa de Andalucía de Tarragona y província presenta
una sol·licitud de subvenció per a fer front al pressupost de les activitats que és per un
import de 23.400 euros.
3. La Casa de Andalucía de Tarragona y província ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha
comprovat que no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-48186 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,
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5.

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 Casa de Andalucía de Tarragona y província una subvenció per les
activitats anuals de l’entitat en els termes següents:
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Beneficiari: Casa de Andalucía de Tarragona y província
Municipi: Tarragona
Concepte: Activitats anuals de l’entitat, 2019
Pressupost Elegible: 23.400,00 euros
% concedit: 64,10%
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/48186
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
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- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
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.
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
20. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
DEL PRESSUPOST A FAVOR DE L'EMD DE CAMPREDÓ PER A EQUIPAMENTS
MUNICIPALS.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L'Entitat municipal descentralitzada (EMD) de Campredó va realitzar una actuació
consistent en el subministrament i instal·lació d'un mòdul destinat a la realització d'activitats
d'educació infantil, per poder garantir amb igualtat a tots els ciutadans i infants el sevei
públic d'educació infantil.
2. En data 27 de juny de 2018, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la sol·licitud de
l'EMD per demanar una subvenció i així garantir el finançament d'aquesta actuació. També
va presentar la documentació tècnica, així com la resta de documentació requerida per
aquesta Diputació, per tal que es puguessin concretar les condicions de concessió,
execució i justificació de la subvenció concedida.
3. En la mateixa data, l'EMD de Campredó va presentar la justificació de les actuacions
realitzades constituïda per:
Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consta el
suport de la Diputació de Tarragona.
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents.
Certificació del reconeixement de les obligacions i pagaments amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2017.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.
4. Els Serveis tècnics de la Diputació van revisar la documentació tècnica presentada i van
emetre informe favorable sobre la subvencionalitat de la actuació i sobre la justificació de
l'execució.
5. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i
comarques i pretén donar suport a l'EMD de Campredó per finançar aquesta inversió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019/1010/920/76280/01 la Diputació de
Tarragona té consignats 30.000 €, per a l’EMD de Campredó, amb la finalitat de finançar
equipaments municipals.
7. L'EMD de Campredó ha declarat de manera expressa i responsable que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 5 d'abril de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
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2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’EMD de Campredó una subvenció per a equipaments municipals, en
els termes següents:
Beneficiari: EMD de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Subministrament i instal·lació mòdul d'activitats d'educació infantil
Pressupost de l'actuació: 42.350,00 euros
Pressupost elegible/ Import actuació subvencionable: 42.350,00 euros
% concedit: 70,84%
Import concedit: 30.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2019/1010/920/76280/01
Segon.- L'actuació subvencionada es pot finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- La Diputació pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
La Diputació, en el moment de rebre la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat, gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms es
pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest acord a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
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Setè.- Notificar aquest acord a l’EMD de Campredó i comunicar-lo a la Intervenció General
d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
21. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
A FAVOR DE LA FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES PER AL MÀSTER EN
GOVERN LOCAL IV EDICIÓ.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Fundació Aula d'Alts Estudis Electes (FAAEE) va ser creada per l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i amb el suport de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, amb la missió i el compromís de formar els líders
polítics de l'Administració local al servei de la ciutadania.
2. En aquest sentit, la FAAEE ha organitzat la IV edició del Màster en govern Local destinat
als electes locals, amb l'objectiu que els participants puguin assolir un conjunt de
competències que els permetin:
Reconèixer i fer front als canvis i reptes que es produeixen a l'Administració local.
Identificar l'estructura organitzativa i les competències dels ens locals.
Gestionar les relacions que els ajuntaments estableixen amb altres administracions.
Obtenir i utilitzar correctament les dades que permetin una millora de la gestió dels
ens locals.
Conèixer, valorar i saber utilitzar les fonts d'informació jurídica, política i social, les
quals permetin avançar en la planificació de la governabilitat local.
Respectar i fer respectar l'entorn mediambiental i fonamentar el desenvolupament
urbanístic i econòmic sostenible, mitjançant l'estudi de les competències i tasques
administratives implicades.
Reconèixer les tècniques i instruments per a gestionar els recursos humans d'un
ajuntament.
Relacionar els mecanismes financers i tributaris que són competència de
l'Administració local.
3. La Diputació de Tarragona vol col·laborar en la realització d’aquest projecte, el qual
suposa una excel·lent oportunitat per contribuir a millorar la formació dels càrrecs electes
locals.
4. En data 25 d'octubre de 2018, la FAAEE va presentar la següent documentació
justificativa de les despeses de l'activitat realitzada:
Sol·licitud de pagament, de conformitat amb el model de la Diputació de Tarragona.
Memòria justificativa del programa
Justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació.
Llista classificada de les despeses imputades al projecte.
Factures incloses a la Llista de despeses.
Certificat del compliment de la normativa de contractes del sector públic.
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Detall de dedicació del personal propi.
Balanç econòmic de la realització del programa, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que ha generat.
Certificat del règim d’IVA de la Fundació.
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5. La documentació justificativa presentada ha estat revisada i s'ha comprovat que no totes
les actuacions justificades són elegibles. El detall de les despeses no subvencionables es
farà constar en l'acord de reconeixement de l'obligació.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019-1010-922-48213-01 la Diputació de
Tarragona té consignats 15.000,00 €, per a la FAAEE, amb la finalitat de finançar el
projecte de "Màster en govern local. IV edició".
7. La FAAEE ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com el compliment de les seves
obligacions en matèria de transparència. També ha tramés la corresponent declaració de
les retribucions que han percebut els òrgans de direcció o administració de la Fundació.
8. En data 23 d'abril de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que
aquesta Entitat no és deutora de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària i Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la FAAEE una subvenció en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Aula d'Alts Estudis Electes
Concepte: Màster en govern local. IV edició.
Pressupost presentat: 62.517,30 €
Pressupost elegible*: 55.245,20 €
% concedit: 27,15%
Import concedit: 15.000,00 €
Aplicació pressupostària: 2019-1010-922-48213-01
* La diferència entre l’import del pressupost presentat i el pressupost elegible respon a les
despeses no subvencionables. El seu detall es determinarà en l'acord de reconeixement de
l'obligació corresponent.
Segon.- L'actuació subvencionada es pot finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- La Diputació pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Cinquè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
La Diputació, en el moment de rebre la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat, gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms es
pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
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En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest acord a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a la FAAEE i comunicar-lo a la Intervenció General d’aquesta
Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
22. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
A FAVOR DE LA FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES PER AL POSTGRAU EN
GOVERN OBERT LOCAL I TRANSPARÈNCIA.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Fundació Aula d'Alts Estudis Electes (FAAEE) va ser creada per l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i amb el suport de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, amb la missió i el compromís de formar els líders
polítics de l'Administració local al servei de la ciutadania.
2. En aquest sentit, la FAAEE ha organitzat el Postgrau en govern obert local i
transparència, destinat als electes i personal al servei dels governs locals, amb els
objectius següents:
Presentar el concepte de governança, discutir les seves implicacions democràtiques
i debatre expectatives de futur dels governs locals catalans.
Donar a conéixer les noves regulacions respecte els termes de transparència i accés
a la informació pública així com els impactes pràctics que aquests poden tenir.
Introduir els temes de bon govern, ètica pública i lluita contra la corrupció i valorar el
seu desplegament als ajuntaments.
Abordar la participació ciutadana en les seves diferents formes i pràctiques
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Estudiar els models de funcionament en xarxa, lògiques transversals i dinàmiques
d'innovació.
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3. La Diputació de Tarragona vol col·laborar en la realització d’aquest projecte, el qual
suposa una excel·lent oportunitat per contribuir a millorar la formació dels càrrecs electes i
personal directiu i tècnic al servei de les administracions locals.
4. En data 25 d'octubre de 2018, la FAAEE va presentar la següent documentació
justificativa de les despeses de l'activitat realitzada:
Sol·licitud de pagament, de conformitat amb el model de la Diputació de Tarragona.
Memòria justificativa del programa
Justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació.
Llista classificada de les despeses imputades al projecte.
Factures incloses a la Llista de despeses.
Certificat del compliment de la normativa de contractes del sector públic.
Detall de dedicació del personal propi.
Balanç econòmic de la realització del programa, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que ha generat.
Certificat del règim d’IVA de la Fundació
5. La documentació justificativa presentada ha estat revisada i s'ha comprovat que no totes
les actuacions justificades són elegibles. El detall de les despeses no subvencionables es
farà constar en l'acord de reconeixement de l'obligació.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019-1010-922-48127-01 la Diputació de
Tarragona té consignats 10.000,00 €, per a la FAAEE, amb la finalitat de finançar el
projecte de "Postgrau en govern obert local i transparència".
7. La FAAEE ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com el compliment de les seves
obligacions en matèria de transparència. També ha tramés la corresponent declaració de
les retribucions que han percebut els òrgans de direcció o administració de la Fundació.
8. El 23 d'abril de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que
aquesta Entitat no és deutora de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària i Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la FAAEE una subvenció en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Aula d'Alts Estudis Electes
Concepte: Postgrau govern obert local i transparència
Pressupost presentat: 52.282,55 €
Pressupost elegible*: 43.833,72 €
% concedit: 22,81%
Import concedit: 10.000 €
Aplicació pressupostària: 1010-922-48127-01
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* La diferència entre l’import del pressupost presentat i el pressupost elegible respon a les
despeses no subvencionables. El seu detall es determinarà en l'acord de reconeixement de
l'obligació corresponent.
Segon.- L'actuació subvencionada es pot finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
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Quart.- La Diputació pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
La Diputació, en el moment de rebre la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat, gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms es
pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest acord a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a la FAAEE i comunicar-lo a la Intervenció General d’aquesta
Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
23. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS PER AL POSTGRAU EN
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DELS ENS
LOCALS.
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. L'Associació Catalana de Municipis (ACM) és una entitat municipalista amb més de 30
anys d'història, que agrupa més del 95% dels ens locals de Catalunya amb l'objectiu de
defensar els interessos dels municipis i ésser-ne la veu representativa.
2. Amb la finalitat d'oferir una formació en matèria de contractació administrativa al personal
al servei de les administraticions públiques locals, l'ACM ha organitzat el Postgrau en
contractació administrativa i gestió de serveis públics, amb els objectius següents:
Analitzar el nou règim jurídic i els diferents procediments i formulacions de la
contractació administrativa de les diverses administracions públiques, llurs ens
instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació del TRLCSP i del sistema
normatiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, obres i serveis de
Catalunya.
Que els alumnes adquireixin els coneixements necessaris sobre:
La gestió pública i de caràcter econòmic en matèria de contractació pública de
les administracions locals.
La millora de la gestió i la modernització de l'administració local de Catalunya,
pel que fa als processos de contractació administrativa.
3. La Diputació de Tarragona vol col·laborar en la realització d’aquest projecte, el qual
suposa una excel·lent oportunitat per contribuir a millorar la formació del personal al servei
dels ens locals.
4. En data 25 d'octubre de 2018, l'ACM va presentar la següent documentació justificativa
de les despeses de l'activitat realitzada:
Sol·licitud de pagament, de conformitat amb el model de la Diputació de Tarragona.
Memòria justificativa del programa
Justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació.
Llista classificada de les despeses imputades al projecte.
Factures incloses a la Llista de despeses.
Certificat del compliment de la normativa de contractes del sector públic.
Detall de dedicació del personal propi.
Balanç econòmic de la realització del programa, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que ha generat.
Certificat del règim d’IVA de l'Associació.
5. La documentació justificativa presentada ha estat revisada i s'ha comprovat que no totes
les actuacions justificades són elegibles. El detall de les despeses no subvencionables es
farà constar en l'acord de reconeixement de l'obligació.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019-1010-922-48100-01 la Diputació de
Tarragona té consignats 6.020,00 €, per a l'ACM, amb la finalitat de finançar el projecte de
"Postgrau en contractació administrativa i gestió de serveis públics".
7. L'ACM ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com el compliment de les seves
obligacions en matèria de transparència. També ha tramés la corresponent declaració de
les retribucions que han percebut els òrgans de direcció o administració de l'Associació.
8. En data 23 d'abril de 2019, la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que
aquesta Entitat no és deutora de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
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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 i Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l'ACM una subvenció en els termes següents:
Beneficiari: Associació Catalana de Municipis
Concepte: Postgrau en contractació administrativa i gestió de serveis públics dels ens
locals.
Pressupost presentat: 72.070,39 €
Pressupost elegible*: 63.274,81 €
% concedit: 9,51%
Import concedit: 6.020,00 €
Aplicació pressupostària: 1010-922-48100-01
* La diferència entre l’import del pressupost presentat i el pressupost elegible respon a les
despeses no subvencionables. El seu detall es determinarà en l'acord de reconeixement de
l'obligació corresponent.
Segon.- L'actuació subvencionada es pot finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- La Diputació pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
La Diputació, en el moment de rebre la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat, gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms es
pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest acord a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'ACM i comunicar-lo a la Intervenció General d’aquesta
Diputació.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
24. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
A FAVOR DE LA FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES PER AL POSTGRAU EN
LIDERATGE I GOVERNANÇA LOCAL 2015-2016.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Fundació Aula d'Alts Estudis Electes (FAAEE) va ser creada per l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i
les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i amb el suport de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, amb la missió i el compromís de formar els líders
polítics de l'Administració local al servei de la ciutadania.
2. En aquest sentit, la FAAEE ha organitzat el Postgrau en lideratge i governança local
2015-2016 destinat als electes i personal al servei dels governs locals, amb els objectius
següents:
Aportar els coneixements, eines i instruccions, així com la cerca de solucions per
desenvolupar les capacitats de lideratge, direcció i decisió política i administrativa.
Analitzar les habilitats directives i de gestió per exercir el lideratge polític i
institucional, en particular dels joves càrrecs electes.
Adquirir els coneixements en matèria de gestió pública del personal, en particular,
als governs locals de Catalunya.
Adquirir els coneixements necessaris per a la millora de la gestió i la modernització
dels governs locals.
3. La Diputació de Tarragona vol col·laborar en la realització d’aquest projecte, el qual
suposa una excel·lent oportunitat per contribuir a millorar la formació dels càrrecs electes
locals.
4. En data 25 d'octubre de 2018, la FAAEE va presentar la següent documentació
justificativa de les despeses de l'activitat realitzada:
Sol·licitud de pagament, de conformitat amb el model de la Diputació de Tarragona.
Memòria justificativa del programa
Justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació.
Llista classificada de les despeses imputades al projecte.
Factures incloses a la Llista de despeses.
Certificat del compliment de la normativa de contractes del sector públic.
Detall de dedicació del personal propi.
Balanç econòmic de la realització del programa, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que ha generat.
Certificat del règim d’IVA de la Fundació
5. La documentació justificativa presentada ha estat revisada i s'ha comprovat que no totes
les actuacions justificades són elegibles. El detall de les despeses no subvencionables es
farà constar en l'acord de reconeixement de l'obligació.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019-1010-922-48127-01 la Diputació de
Tarragona té consignats 10.000,00 €, per a la FAAEE, amb la finalitat de finançar el
projecte de "Postgrau en lideratge i governança local 2015-2016".
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7. La FAAEE ha declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com el compliment de les seves
obligacions en matèria de transparència. També ha tramés la corresponent declaració de
les retribucions que han percebut els òrgans de direcció o administració de la Fundació.
8. En data 23 d'abril de 2019, la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que
aquesta Entitat no és deutora de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària i Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la FAAEE una subvenció en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Aula d'Alts Estudis Electes
Concepte: Postgrau en lideratge i governança local 2015-2016
Pressupost presentat: 60.329,89 €
Pressupost elegible*: 54.198,67 €
% concedit: 18,45%
Import concedit: 10.000 €
Aplicació pressupostària: 1010-922-48127-01
* La diferència entre l’import del pressupost presentat i el pressupost elegible respon a les
despeses no subvencionables. El seu detall es determinarà en l'acord de reconeixement de
l'obligació corresponent.
Segon.- L'actuació subvencionada es pot finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- La Diputació pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim.
La Diputació, en el moment de rebre la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat, gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms es
pot variar l'import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
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Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.
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Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquest acord a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a la FAAEE i comunicar-lo a la Intervenció General d’aquesta
Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
25. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ANUAL D’ASSISTÈNCIA I
COOPERACIÓ MUNICIPAL 2019, AL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser
signat pels consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. D’acord amb la clàusula 8.1 del Conveni, anualment s’aprova la distribució econòmica
dels programes per a cada consell comarcal i les partides pressupostàries concretes d’
acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Tarragona.
3. El 25 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
distribució econòmica corresponent a l’anualitat 2019, amb la següent dotació
pressupostària:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 3.901.470 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 975.367 €
4. D’acord amb la clàusula 11.1 del Conveni, els consells comarcals aproven i trameten a
la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació de les accions
programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
6. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal
que es relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució. El Pla s’ha presentat dins de
termini i s’adequa al previst al Conveni.
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7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 22 de maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
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Fonaments de dret
1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment
de concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regula el procediment de concessió directa.
3. De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona l’1 d’abril de 2016.
6. 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:
Primer.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-46500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Assistència bàsica en l'àmbit dels serveis socials
Pressupost Elegible: 29.396,51 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 29.396,51 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Assistència bàsica en l'àmbit de medi ambient
Pressupost Elegible: 29.396,51 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 29.396,51 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Ajuts econòmics adquisició llibres i per l'assistè
Pressupost Elegible: 36.000,00 euros
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% concedit: 100,00%
Import concedit: 36.000,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Finançament de les escoles municipals de música
Pressupost Elegible: 32.437,17 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 32.437,17 euros
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Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Assistència en l'àmbit informàtic
Pressupost Elegible: 224.465,29 euros
% concedit: 89,36%
Import concedit: 200.583,81 euros
Total: 327.814,00 euros

Segon.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-76500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Arranjament i millora de camins municipals
Pressupost Elegible: 267.000,00 euros
% concedit: 30,69%
Import concedit: 81.954,00 euros
Total: 81.954,00 euros
Tercer. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
26. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2019-0001957 DE 23/05/2019 DE LA
CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 - 1A
SELECCIÓ
La Junta de Govern queda assabentada del següent:
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La convocatòria del PAM 2019 determina que el termini màxim de resolució i notificació de
la primera selecció serà el 31 de maig de 2019. No es va convocar cap Junta de Govern
abans del 31 de maig de 2019, amb la finalitat de donar compliment al termini establert es
va avocar la competència d'aquest acte i es va resoldre la concessió per decret del
President núm. 2019-0001957 de 23/05/2019.
Es concedeixen 173 actuacions que corresponen a 87 municipis per un import de
4.754.539,60 euros amb el detall següent:
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- 103 sol·licituds avaluades i proposades com a subvencionables, amb un import total a
concedir de 3.048.190,50 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1010-942-76219
dels Programes d’inversió i d’Amortització de préstecs.
- 70 sol·licituds avaluades i proposades com a subvencionables, amb un import total a
concedir de 1.706.349,10 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1010-942-46219
dels Programes de despeses corrents i per al Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció.
- Es desestima la sol.licitud presentada per l'Ajuntament de l’Ampolla dins del Programa
d'Inversió pel motiu següent:
Nom de l'actuació: Pavelló poliesportiu municipal.
Motiu: L’Ajuntament certifica que l’expedient no pot donar compliment a les Bases 5.1.7 i
5.1.9 de les reguladores específiques del PAM 2019, ja que no es va adoptar el
corresponent acord amb el detall de la planificació de l’execució i el finançament plurianual
de l’actuació.
De conformitat amb la base dotzena del PAM 19, aquest municipi disposarà d'un termini
addicional, per a formalitzar una nova i única petició. Aquest termini, fixat a la convocatòria,
s'iniciarà al dia següent a la notificació de la resolució de la 2a selecció i finalitzarà el 12 de
setembre de 2019.
- L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt (1 actuació) i l’Ajuntament de Vespella de Gaià
(3 actuacions), no han completat el tràmit de sol·licitud de subvenció per no presentar la
documentació suficient per valorar la subvencionalitat de l’actuació sol·licitada, per tant, no
es poden resoldre en aquesta primera selecció i es resoldran a la segona selecció.
- L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Campredó (1 actuació), l’Ajuntament del
Pinell de Brai (1 actuació), l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí (1 actuació) i l’Ajuntament
de Poboleda (3 actuacions) no han presentat les sol·licituds per la totalitat de l’import
assignat a la convocatòria dins de la mateixa selecció, segons regula la convocatòria, per
tant, no es poden resoldre en la primera selecció i es tractaran, junt amb la totalitat del seu
pla, a la segona selecció.
27. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ANUAL D’ASSISTÈNCIA I
COOPERACIÓ MUNICIPAL 2019, AL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/07/2019 a les 11:21:30

1. L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser
signat pels consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. D’acord amb la clàusula 8.1 del Conveni, anualment s’aprova la distribució econòmica
dels programes per a cada consell comarcal i les partides pressupostàries concretes d’
acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Tarragona.
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3. El 25 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
distribució econòmica corresponent a l’anualitat 2019, amb la següent dotació
pressupostària:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 3.901.470 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 975.367 €
4. D’acord amb la clàusula 11.1 del Conveni, els consells comarcals aproven i trameten a
la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació de les accions
programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
6. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal
que es relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució. El Pla s’ha presentat dins de
termini i s’adequa al previst al Conveni.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 22 de maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula
el procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el
procediment de concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regula el procediment de concessió directa.
3. De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona l’1 d’abril de 2016.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
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6.
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:
Primer.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-46500-01 del pressupost:
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Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Servei d'ass informàtica i noves tecnologies
Pressupost Elegible: 56.498,36 euros
% concedit: 30,44%
Import concedit: 17.195,46 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Servei d'assistència en medi ambient i salut públi
Pressupost Elegible: 37.572,81 euros
% concedit: 42,63%
Import concedit: 16.015,72 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Programa de promoció comarcal socioeconòmica
Pressupost Elegible: 232.986,35 euros
% concedit: 33,15%
Import concedit: 77.243,68 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Programa de suport a la infància
Pressupost Elegible: 29.506,07 euros
% concedit: 61,82%
Import concedit: 18.241,81 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Programa de desenvolupament terriotrial i paisatge
Pressupost Elegible: 92.312,62 euros
% concedit: 16,44%
Import concedit: 15.179,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Servei d'assistència tècnica urbanística
Pressupost Elegible: 26.073,40 euros
% concedit: 38,66%
Import concedit: 10.080,38 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
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Concepte: Servei d'assistència tècnica urbanística
Pressupost Elegible: 78.220,18 euros
% concedit: 38,66%
Import concedit: 30.241,14 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Serv socials i altres programes benestar social i
Pressupost Elegible: 831.487,85 euros
% concedit: 13,37%
Import concedit: 111.189,81 euros
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Total: 295.387,00 euros

Segon.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-76500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Adquisició equipament informàtic
Pressupost Elegible: 9.057,68 euros
% concedit: 75,25%
Import concedit: 6.815,53 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Manteniment i millora de camins muncipals
Pressupost Elegible: 47.898,13 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 43.108,32 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Priorat
Municipi: Falset
Concepte: Adquisició d'un vechicle 4x4
Pressupost Elegible: 26.581,28 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 23.923,15 euros
Total: 73.847,00 euros

Tercer. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
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Cinquè: Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació de Tarragona.
28. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ANUAL D’ASSISTÈNCIA I
COOPERACIÓ MUNICIPAL 2019, AL CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser
signat pels consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. D’acord amb la clàusula 8.1 del Conveni, anualment s’aprova la distribució econòmica
dels programes per a cada consell comarcal i les partides pressupostàries concretes d’
acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Tarragona.
3. El 25 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
distribució econòmica corresponent a l’anualitat 2019, amb la següent dotació
pressupostària:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 3.901.470 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 975.367 €
4. D’acord amb la clàusula 11.1 del Conveni, els consells comarcals aproven i trameten a
la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació de les accions
programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
6. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal
que es relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució. El Pla s’ha presentat dins de
termini i s’adequa al previst al Conveni.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 22 de maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
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1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment
de concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regula el procediment de concessió directa.
3. De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona l’1 d’abril de 2016.
6. 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:
Primer.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-46500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Assistència en l'àmbit de medi ambient
Pressupost Elegible: 81.353,90 euros
% concedit: 41,68%
Import concedit: 33.907,91 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Prog d'ass i cooperació en materia de gestió docum
Pressupost Elegible: 73.876,35 euros
% concedit: 38,78%
Import concedit: 28.647,53 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Assistència en l'àmbit de turisme
Pressupost Elegible: 43.170,78 euros
% concedit: 72,92%
Import concedit: 31.482,16 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Programa de gestió social complementària
Pressupost Elegible: 99.950,02 euros
% concedit: 69,43%
Import concedit: 69.391,67 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
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Concepte: Assistència en l'àmbit urbanístic
Pressupost Elegible: 209.907,83 euros
% concedit: 60,40%
Import concedit: 126.792,86 euros
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Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Fomentar i consolidar els ensenyaments de música
Pressupost Elegible: 10.445,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 10.445,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Assistència en l'àmbit d'informàtica
Pressupost Elegible: 59.417,09 euros
% concedit: 49,34%
Import concedit: 29.316,96 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Assistència en l'àmbit de Serveis Socials
Pressupost Elegible: 41.662,40 euros
% concedit: 51,60%
Import concedit: 21.496,91 euros
Total: 351.481,00 euros
Segon.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-76500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Adquisició de camió per la recollida de voluminoso
Pressupost Elegible: 48.437,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 48.437,50 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Compra d'equipaments informàtics
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Arranjaments de la senyalització dels camins rural
Pressupost Elegible: 20.820,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.820,00 euros
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Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp
Municipi: Valls
Concepte: Renovació parc mòbil (DACIA)
Pressupost Elegible: 13.612,50 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 13.612,50 euros
Total: 87.870,00 euros
Tercer. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
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Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
29. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ANUAL D’ASSISTÈNCIA I
COOPERACIÓ MUNICIPAL 2019, AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser
signat pels consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. D’acord amb la clàusula 8.1 del Conveni, anualment s’aprova la distribució econòmica
dels programes per a cada consell comarcal i les partides pressupostàries concretes d’
acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Tarragona.
3. El 25 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
distribució econòmica corresponent a l’anualitat 2019, amb la següent dotació
pressupostària:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 3.901.470 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 975.367 €
4. D’acord amb la clàusula 11.1 del Conveni, els consells comarcals aproven i trameten a
la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació de les accions
programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
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5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
6. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal
que es relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució. El Pla s’ha presentat dins de
termini i s’adequa al previst al Conveni.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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8. El 22 de maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment
de concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regula el procediment de concessió directa.
3. De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona l’1 d’abril de 2016.
6. 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:
Primer.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-46500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Programa de suport educatiu a les famílies
Pressupost Elegible: 229.577,70 euros
% concedit: 81,73%
Import concedit: 187.633,71 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Servei d'ass 1er nivell àmbit medi ambient
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Pressupost Elegible: 29.517,17 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 29.517,17 euros
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Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Programa de suport a les escoles de música mpls
Pressupost Elegible: 12.151,29 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.151,29 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Actuacions d'ass especialitzada en l'àmbit urbanístic
Pressupost Elegible: 23.645,37 euros
% concedit: 11,61%
Import concedit: 2.745,37 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Ass bàs en l'àmbit social de polítiques de dones
Pressupost Elegible: 29.404,42 euros
% concedit: 35,66%
Import concedit: 10.486,55 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Programa de suport a persones en situació d'atur
Pressupost Elegible: 175.220,07 euros
% concedit: 26,91%
Import concedit: 47.148,31 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Assistència TIC especialitzada i compartida
Pressupost Elegible: 50.429,60 euros
% concedit: 76,01%
Import concedit: 38.329,60 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Assistència bàsica en la gestió dels expedients en l'àmbit social
Pressupost Elegible: 4.090,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.090,00 euros
Total: 332.102,00 euros
Segon.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-76500-01 del pressupost:
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Beneficiari: Consell Comarcal del Montsià
Municipi: Amposta
Concepte: Pla de camins CC del Montsià 2019
Pressupost Elegible: 83.025,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 83.025,00 euros
Total: 83.025,00 euros
Tercer. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
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Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
30. AUTORITZACIÓ D'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DEL MILÀ DEL PEXI 2018, PER A L'ACTUACIÓ “NOVA
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió de la subvenció del PEXI 2018.
2. A l’Ajuntament del Milà se li va concedir la subvenció del PEXI 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l'actuació: Nova estació depuradora d'aigües residuals
Pressupost Elegible: 217.038,47 euros
% concedit: 2,62%
Import concedit: 5.678,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76204-01
Número d'operació anterior: 2018039365
3. El 15 d'abril de 2019 i amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2019014406-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament del Milà ha presentat un modificat del
projecte tècnic.
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Nom de l'actuació: Nova estació depuradora d'aigües residuals
Nou pressupost de l'actuació: 274.318,66 euros
Pressupost elegible: 274.318,66 euros
Recursos propis: 118.100,66 euros
Subv. PAM 2017: 85.118,00 euros
Subv. PAM 2018: 65.422,00 euros
Subv. PEXI 2018: 5.678,00 euros
4. S’ha revisat el projecte modificat i s’ha comprovat que s'adequa al que regulen les bases
del PEXI 2018 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre la subvencionalitat i la
idoneïtat del nou document tècnic.
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5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2019-1010-942-76204-02 hi ha crèdit
suficient.

6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

7. El 6 de maig de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de
l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques de la subvenció concedida a l’
Ajuntament del Milà del PEXI 2018, per a l'actuació "Nova estació depuradora d'aigües
residuals" actualment amb càrrec a la partida 2019-1010-942-76204-02.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
del Milà que es detalla a continuació:
Nom de l'actuació: Nova estació depuradora d'aigües residuals
Nou pressupost de l'actuació: 274.318,66 euros
% concedit: 2,07 %
Subv. PEXI 2018: 5.678 euros
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
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Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
31. CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 A L’
AJUNTAMENT DEL PERELLÓ PER DISPOSICIÓ DE ROMANENTS.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives. Les bases específiques definitives
es van publicar al BOPT núm. 24 de data 03/02/2017.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3 de febrer de 2017 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’
anualitat 2017, per un total de 32.000.000 euros. Aquesta convocatòria es va publicar al
BOPT núm. 34 de data 17/02/2017 per conducte de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
3. Les Juntes de Govern de Diputació de Tarragona de 21 de juliol i 15 de desembre de
2017 van aprovar les concessions de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)
2017 (1a i 2a selecció).
4. L’Ajuntament del Perelló té concedida una subvenció per l’actuació "Urbanització plaça
Pau Casals. Illa 1". El 22 de novembre de 2018 s’ha notificat l’acord de Junta de Govern de
16 de novembre de 2018, de l'acceptació de la documentació justificativa de la finalització
de l’actuació i reconeixement de l'obligació que ha generat un romanent de 59.398,75 euros.
5. El 3 de desembre de 2018 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Remodelació de la plaça existent
davant l'Escola Municipal de Música”.
6. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els
romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import
superior a 5.000 €.
7. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la
que regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
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8. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l’expedient que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada per l’
ens local.
9. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat el 21 de gener de 2019 que l’ens
local sol·licitant no és deutor de la Diputació.
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11. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
Interessat: Ajuntament del Perelló
Nom actuació: Remodelació de la plaça existent davant l'Escola
Municipal de Música
Import elegible: 62.525,02 €
% concessió: 95.00%
Subvenció PAM 2017: 59.398,75 €
Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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.
32. CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 A L’
AJUNTAMENT DE PAÜLS PER DISPOSICIÓ DE ROMANENTS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives. Les bases específiques definitives
es van publicar al BOPT núm. 24 de data 03/02/2017.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3 de febrer de 2017 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’
anualitat 2017, per un total de 32.000.000 euros. Aquesta convocatòria es va publicar al
BOPT núm. 34 de data 17/02/2017 per conducte de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
3. Les Juntes de Govern de Diputació de Tarragona de 21 de juliol i 15 de desembre de
2017 van aprovar les concessions de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)
2017 (1a i 2a selecció).
4. L’Ajuntament de Paüls té concedida una subvenció per l’actuació "Arranjament del carrer
Soto". El 9 de gener de 2019 s’ha notificat l’acord de Junta de Govern de 21 de desembre
de 2018, de l'acceptació de la documentació justificativa de la finalització de l’actuació i
reconeixement de l'obligació que ha generat un romanent de 11.098,94 euros.
5. El 14 de gener de 2019 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Arranjament de la Costa de Sant
Fabià”.
6. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els
romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import
superior a 5.000 €.
7. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la
que regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
8. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l’expedient que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada per l’
ens local.
9. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat el 4 d'abril de 2019 que l’ens
local sol·licitant no és deutor de la Diputació.
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11. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
Interessat: Ajuntament de Paüls
Nom actuació: Arranjament de la Costa de Sant Fabià
Import elegible: 29.240,11€
% concessió: 37,96%
Subvenció PAM 2017: 11.098,94€
Altres subvencions (PEXI): 5.880,73€
Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
33. CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 A L’
AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT PER DISPOSICIÓ DE ROMANENTS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives. Les bases específiques definitives
es van publicar al BOPT núm. 24 de data 03/02/2017.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3 de febrer de 2017 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’
anualitat 2017, per un total de 32.000.000 euros. Aquesta convocatòria es va publicar al
BOPT núm. 34 de data 17/02/2017 per conducte de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
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3. Les Juntes de Govern de Diputació de Tarragona de 21 de juliol i 15 de desembre de
2017 van aprovar les concessions de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)
2017 (1a i 2a selecció).
4. L’Ajuntament de Cornudella de Montsant té concedida una subvenció per l’actuació
"Canalització del col·lector general en l'únic tram a cel obert". El 21/11/2018 s’ha notificat l’
acord de Junta de Govern de 9 de novembre de 2018, de l'acceptació de la documentació
justificativa de la finalització de l’actuació i reconeixement de l'obligació que ha generat un
romanent de 7.805,47 euros.
5. El 20 de desembre de 2018 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Substitució de la conducció
d'aigua d'abastament a Cornudella en la zona de la carretera del pantà”.
6. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els
romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import
superior a 5.000 €.
7. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la
que regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini. L'Ajuntament de
Cornudella de Montsant ha declarat que es deduïrà l'IVA de l'actuació per un import de
2.039,39€. L'import elegible de l'actuació és de 9.711,39€.
8. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han emès informe favorable sobre la
subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic de la nova actuació
9. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat el 21 de febrer de 2019 que l’ens
local sol·licitant no és deutor de la Diputació.
11. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
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2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
Interessat: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Nom actuació: Substitució de la conducció d'aigua d'abastament a
Cornudella en la zona de la carretera del pantà
Import elegible: 9.711,39€
% concessió: 80,37%
Subvenció PAM 2017: 7.805,47 €
Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
34. CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 A L’
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR PER DISPOSICIÓ DE ROMANENTS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de novembre de 2016, va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2017 (PAM) del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, van esdevenir definitives. Les bases específiques definitives
es van publicar al BOPT núm. 24 de data 03/02/2017.
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2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3 de febrer de 2017 va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’
anualitat 2017, per un total de 32.000.000 euros. Aquesta convocatòria es va publicar al
BOPT núm. 34 de data 17/02/2017 per conducte de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
3. Les Juntes de Govern de Diputació de Tarragona de 21 de juliol i 15 de desembre de
2017 van aprovar les concessions de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)
2017 (1a i 2a selecció).
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4. L’Ajuntament de l'Ametlla de Mar té concedida una subvenció per l’actuació Reparació
del ferm de varis carrers al nucli urbà de l'Ametlla de Mar. El 16 de novembre de 2018 s’ha
notificat l’acord de Junta de Govern de 9 de novembre de 2018, de l'acceptació de la
documentació justificativa de la finalització de l’actuació i reconeixement de l'obligació que
ha generat un romanent de 27.204,76 euros.
5. El 19 de desembre de 2018 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Reparació d'un tram del ferm del
vial d'accés des de la CN-340 fins a la urbanització St. Jordi d'Alfama, sector Castell”.
6. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els
romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import
superior a 5.000 €.
7. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la
que regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
8. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l’expedient que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada per l’
ens local. La subvencionalitat de l'actuació és total.
9. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat el 25 de març de 2019 que l’ens
local sol·licitant no és deutor de la Diputació.
11. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre
les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
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5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
Interessat: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Nom actuació: Reparació d'un tram del ferm del vial d'accés des de la CN340 fins a la urbanització St. Jordi d'Alfama, sector Castell
Import elegible: 48.399,56€
% concessió: 56,21%
Subvenció PAM 2017: 27.204,76€
Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
35. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ANUAL D’ASSISTÈNCIA I
COOPERACIÓ MUNICIPAL 2019, AL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser
signat pels consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. D’acord amb la clàusula 8.1 del Conveni, anualment s’aprova la distribució econòmica
dels programes per a cada consell comarcal i les partides pressupostàries concretes d’
acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Tarragona.
3. El 25 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
distribució econòmica corresponent a l’anualitat 2019, amb la següent dotació
pressupostària:
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1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 3.901.470 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 975.367 €
4. D’acord amb la clàusula 11.1 del Conveni, els consells comarcals aproven i trameten a
la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació de les accions
programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
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6. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal
que es relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució. El Pla s’ha presentat dins de
termini i s’adequa al previst al Conveni.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 22 de maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment
de concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regula el procediment de concessió directa.
3. De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona l’1 d’abril de 2016.
6. 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:
Primer.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-46500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Catalogació i gestió dels fons documental -Arxiu C
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Pressupost Elegible: 88.975,00 euros
% concedit: 47,69%
Import concedit: 42.434,00 euros
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Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Assistència ubanística municipal
Pressupost Elegible: 236.000,00 euros
% concedit: 26,90%
Import concedit: 63.488,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Assistència turística municipal
Pressupost Elegible: 65.000,00 euros
% concedit: 47,03%
Import concedit: 30.568,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Programa de suport a les famílies
Pressupost Elegible: 121.022,00 euros
% concedit: 74,48%
Import concedit: 90.133,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Assistència tècnica municipal
Pressupost Elegible: 150.000,00 euros
% concedit: 33,50%
Import concedit: 50.245,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Escoles municipals de música
Pressupost Elegible: 7.300,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 7.300,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Assistència informàtica municipal
Pressupost Elegible: 73.500,00 euros
% concedit: 51,66%
Import concedit: 37.967,00 euros
Total: 322.135,00 euros
Segon.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-76500-01 del pressupost:
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Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte: Pla comarcal d'inversions en millora de camins mpa
Pressupost Elegible: 80.534,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 80.534,00 euros
Total: 80.534,00 euros
Tercer. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
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Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
36. CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ANUAL D’ASSISTÈNCIA I
COOPERACIÓ MUNICIPAL 2019, AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’1 d’abril de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), que va ser
signat pels consells comarcals en data 13 de maig de 2016.
2. D’acord amb la clàusula 8.1 del Conveni, anualment s’aprova la distribució econòmica
dels programes per a cada consell comarcal i les partides pressupostàries concretes d’
acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Tarragona.
3. El 25 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
distribució econòmica corresponent a l’anualitat 2019, amb la següent dotació
pressupostària:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 3.901.470 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 975.367 €
4. D’acord amb la clàusula 11.1 del Conveni, els consells comarcals aproven i trameten a
la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació de les accions
programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal de
garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
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5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
6. La Diputació ha revisat el Pla d’assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal
que es relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució. El Pla s’ha presentat dins de
termini i s’adequa al previst al Conveni.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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8. El 22 de maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment
de concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regula el procediment de concessió directa.
3. De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals
(2016-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona l’1 d’abril de 2016.
6. 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:
Primer.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-46500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Prog. social
Pressupost Elegible: 268.325,79 euros
% concedit: 54,83%
Import concedit: 147.110,87 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: promoció turística
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Pressupost Elegible: 208.513,81 euros
% concedit: 44,78%
Import concedit: 93.368,54 euros
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Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Redacció plans protecció civil DUPROCIM
Pressupost Elegible: 4.016,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.016,00 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: progr. promoció econòmica de l'ocupació
Pressupost Elegible: 346.058,19 euros
% concedit: 11,71%
Import concedit: 40.527,10 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Informes tècnics sobre llicències i planejament
Pressupost Elegible: 41.637,50 euros
% concedit: 26,23%
Import concedit: 10.921,60 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Salubritat
Pressupost Elegible: 32.724,93 euros
% concedit: 85,80%
Import concedit: 28.078,93 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Assessorament i suport informàtic als ens locals
Pressupost Elegible: 51.478,17 euros
% concedit: 51,61%
Import concedit: 26.569,60 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: ponència Comarcal d'Avualuació d'Activitats (PCAA)
Pressupost Elegible: 4.954,67 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.954,67 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Gestió del programa de suport escoles de música
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Pressupost Elegible: 23.016,82 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 23.016,82 euros
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Servei d'assistència protocol i difusió als ens
Pressupost Elegible: 43.922,64 euros
% concedit: 10,60%
Import concedit: 4.653,87 euros
Total: 383.218,00 euros
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Segon.- Concedir al beneficiari que s’indica la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2019-1010-943-76500-01 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Millora de camins
Pressupost Elegible: 95.805,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 95.805,00 euros
Total: 95.805,00 euros

Tercer. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació i Emprenedoria
37. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (FURV) PER PORTAR A
TERME ELS “PREMIS INJUÈ EMPRÈN DIPTA.CAT” I APROVACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2019.
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De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona, organitza els premis InJUè Emprèn dipta.cat en col·laboració
amb la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV) per fomentar l’esperit emprenedor, l’
estímul a la presa de mesures que contribueixin a l’aparició de noves iniciatives i la
generació de mentalitat innovadora en els estudiants del nostre territori.
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La creació d’aquests guardons pretén incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la
innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells sectors que
la Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla
Estratègic 2015-2019. Els Premis persegueixen impulsar una economia territorial basada
en el coneixement, que s'ajusti millor als potencials d'innovació i afavorir iniciatives
estudiantils que formin part d’ oferir millores potencials i idees innovadores al nostre territori.
En el pressupost 2019 d’Ocupació i Emprenedoria hi ha el projecte “Convocar i lliurar els
premis d’emprenedoria als instituts” (2019.840.06) amb la següent dotació pressupostària:

8040/241/22606 Organització actes i cursos: 4.000,00 euros
8040/241/22699 Despeses especials: 7.000,00 euros
8040/241/45002 Premis centres educatius públics:4.500,00 euros
8040/241/47002 Premis centres esducatius privats: 1.500,00 euros

Els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria, com a màxim, seran els següents,
amb càrrec a l’aplicacions pressupostàries 8040/241/45002 i 8040/241/47002:

GUANYADORS

IMPORT

ESO

1.000,00 €

Batxillerat

1.000,00 €

Cicles Formatius de Grau Mig

1.000,00 €

Cicles Formatius de Grau Superior

1.000,00 €

RECONEIXEMENTS

IMPORT

1 reconeixement de 500 € a cada categoria

2.000 €

Per tal de regular la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i La Fundació Rovira i
Virgili (FURV) s’ha redactat un conveni tipus, que s'annexa.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms (BOPT 27/02/2019).
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019.
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Normativa general aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei 39/2015 d’1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i la Llei 40
/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei General de Subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Fundació
Universitat Rovira i Virgili (FURV) per portar a terme els “Premis InJUè Emprèn dipta.cat”,
que s’annexa.
2. Facultar al President per a la signatura del conveni i per dur a terme el que calgui per
donar compliment a l’acord.
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3. Aprovar les despeses que comportarà l’organització dels premis:
7.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/22699 Despeses
especials (A núm. 2019010077).
4.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8040/241/22606 Organització
d'actes i cursos (A núm. 2019010078).

4. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de premis
InJUè Emprèn dipta.cat per part de la Diputació de Tarragona - Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria , any 2019, amb el detall següent:
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE PREMIS INJUÈ EMPRÈN DIPTA.CAT CURS
2019-2020
La concessió dels Premis inJUè Emprèn dipta.cat, organitzats per la Diputació de
Tarragona es regeix per les disposicions que s’inclouen en l’acord de convocatòria, atesa la
seva especificitat i singularitat.

Primer. Objecte i finalitat de la concessió dels premis

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió en règim de concurrència
competitiva els Premis InJUè Emprèn dipta.cat.
Amb aquests premis, la Diputació de Tarragona vol continuar reforçant el foment de l’
esperit emprenedor, l’estímul a la presa de mesures que contribueixin a l’aparició de noves
iniciatives i la generació de mentalitat innovadora en els estudiants del nostre territori.
La creació d’aquests guardons pretén incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la
innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells sectors que
la Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla
Estratègic 2015-2019. Els Premis persegueixen impulsar una economia territorial basada
en el coneixement, que s'ajusti millor als potencials d'innovació i afavorir iniciatives
estudiantils que formin part d’ oferir millores potencials i idees innovadores al nostre territori.
Aquests premis valoren aspectes com la iniciativa emprenedora, el compromís social i la
creació de nous productes i/o serveis que aportin millores en sectors estratègics del territori.
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L’objectiu és premiar als centres d’educació secundària i post obligatòria (Segon Cicle d’
ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) públics, privats i/o concertats per promoure l’esperit
emprenedor entre els joves que cursen 3r i 4t d’ESO, batxillerat o bé cicles formatius de
grau mig o superior de formació professional del curs 2019-2020 del Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre.
Es plantejarà a la comunitat estudiantil quatre reptes definits per agents clau del territori
amb la idea de resoldre una necessitat existent i plantejar possibles solucions parcials i/o
globals d’aquest reptes.
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Aquests reptes estan basats en les temàtiques dels sectors agroalimentari i turístic, sectors
fonamentals en l’economia del nostre territori. Es defineixen dos reptes vincul·lats a cada
sector, que en aquesta convocatòria quedaran repartits entre les diferents categories amb
la següent distribució:
- Repte 1 (sector turístic): Resolució de la problemàtica existent referida a la dificultat
d’aparcament a les platges. CATEGORIA ESO.
- Repte 2 (sector turístic): Generació d’idees per a la desestacionalització i/o
dinamització de les platges i els seus espais existents. CATEGORIA BATXILLERAT.
- Repte 3 (sector agroalimentari): Promoció d’àpats quilòmetre zero. CATEGORIA
CFGM.
- Repte 4 (sector agroalimentari): Vincul·lació del turisme d’interior amb el turisme
litoral, generació de noves oportunitats. CATEGORIA CFGS.
Una vegada s’hagi revisat que els centres participants compleixen els requisits establerts a
la convocatòria, la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (FURV), que col·labora en
aquest projecte conjuntament amb la Diputació de Tarragona, impartirà una formació
adreçada als estudiants de tots aquells centres que hagin presentat la sol·licitud de
participació en la convocatòria dels “Premis InJUè Emprèn dipta.cat”, amb la finalitat de
posar al seu abast les eines corresponents per tal de facilitar la materialització de les idees
empresarials que donin solució als reptes plantejats en la convocatòria. L’assistència i
aprofitament de la formació serà obligatòria per poder optar als premis.

Segon. Principis informadors del procediment de concessió

El procediment per a la concessió dels premis objecte de regulació d’aquestes bases es
regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, eficàcia i eficiència.

Tercer. Requisits per participar en el concurs:

El concurs està adreçat als centres educatius públics, privats i/o concertats d’educació
secundària, batxillerat i cicles formatius del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Els premis estan dirigits a aquells centres educatius amb programes que promoguin l’
esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la
creació d’empreses del curs 2019-2020.
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Cada centre educatiu podrà participar en una única categoria i una única formació amb la
quantitat d’equips que consideri oportú. Aquests equips hauran d’estar formats per
estudiants del centre amb un màxim de quatre persones, amb el benentès que cada
persona o equip només pot concursar amb un projecte.
A més dels requisits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i els recollits en la base setena de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, els sol·licitants han de complir els
següents requisits:
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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- No ser deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels seus
organismes autònoms.
- El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la
corresponent declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la
subvenció. Si s’escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat
de la declaració d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al
sol·licitant d’aportació de documentació.
- Complir amb les obligacions de protecció de dades establertes en la Llei orgànica 3
/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.

Quart. Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions

Aplicacions pressupostàries: 8040.241.45002 i 8040.241.47002. Premis emprenedoria
instituts: 6.000 €.

Cinquè. Categories, premis i dotacions

El certamen compta amb les següents categories vinculades a un repte cadascuna d’elles:

1. ESO: Repte 1 (sector turístic): Resolució de la problemàtica existent referida a la
dificultat d’aparcament a les platges
2. BATXILLERAT: Repte 2 (sector turístic): Generació d’idees per a la
desestacionalització i/o dinamització de les platges i els seus espais existents
3. CICLE DE FORMACIÓ DE GRAU MIG: Repte 3 (sector agroalimentari): Promoció d’
àpats quilòmetre zero.
4. CICLE DE FORMACIÓ DE GRAU SUPERIOR: Repte 4 (sector agroalimentari):
Vincul·lació del turisme d’interior amb el turisme litoral, generació de noves
oportunitats
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En aquesta convocatòria la Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim, els premis
següents:
GUANYADORS

IMPORT

ESO

1.000,00 €

Batxillerat

1.000,00 €

Cicles Formatius de Grau Mig

1.000,00 €

Cicles Formatius de Grau Superior

1.000,00 €

RECONEIXEMENTS

IMPORT

1 reconeixement de 500 € a cada categoria

2.000 €
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Els projectes guanyadors rebran assessorament tècnic durant un any per part de la
Diputació de Tarragona i/o les seves entitats col·laboradores.
Només es pot participar en una de les categories establertes, la qual s’ha d’indicar en el
moment de presentar la sol·licitud.

Sisè. Sol·licituds de participació en el concurs, entrega de treballs i terminis:

El formulari de sol·licitud que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria es pot
trobar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat.
El termini de presentació de la sol·liciutd és des de l’endemà de la publicació de l’anunci de
la convocatòria en el Butlletí de la Província de Tarragona fins al 6 de setembre de 2019.
La data límit de presentació de la documentació a valorar per optar als premis, serà el 27
de novembre de 2019. Els centres participants hauran de presentar la següent
documentació:

a. Enregistrament audiovisual (formats possibles: wmv, mpg, avi, mov) d’una
presentació del projecte empresarial amb una durada màxima de 2 minuts, amb
possibilitat de visualització en plataforma Windows.

b. Resum del projecte empresarial (formats possibles: powerpoint o similars amb un
màxim de 10 diapositives).

Aquest resum ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal
que es seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges
competitius que presenta el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova
activitat.
Totes les sol·licituds i l’altra documentació preceptiva, es poden presentar a les oficines del
registre general de la Diputació de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100, de Tarragona,
C/ Pere Martell 2 de Tarragona o al Carrer Montcada, 32, de Tortosa), o per qualsevol altre
mitjà establert a la normativa vigent.
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En el cas que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un termini
màxim de 10 dies hàbils per presentar-la a partir de l’endemà de la notificació. Aquelles
entitats que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s’entén que
desisteixen de la seva petició.

Setè. Criteris de valoració dels treballs presentats

Es tindran en compte els següents criteris de valoració amb un màxim de puntuació de 180
punts:
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a. Grau de definició i concreció de la idea empresarial (màxim 30 punts)

En aquest apartat es valoren els projectes globalment, entesos com a plans d’empresa
estructurats en les parts establertes segons els estàndards. Es valora de forma positiva
que hi constin tots els apartats, ben estructurats i amb les dades que s’escauen en
cada cas.

b. Presentació formal del projecte (màxim 60 punts: 40 punts vídeo, 20 punts
powerpoint)

Ús de les TIC (vídeo, PowerPoint, etc.). En el cas de l’enregistrament audiovisual
(formats: wmv, mpg, avi, mov) la durada màxima serà de 2 minuts.

c. Sinergies amb altres activitats econòmiques (màxim 20 punts)

En aquest criteri es valora el fet que el projecte impliqui la creació i generació de
xarxes i aliances amb altres negocis o activitats econòmiques.

d. Ús de les noves tecnologies (màxim 30 punts)

Es valora que el projecte impliqui l’ús de les TIC (ordinadors, internet, xarxes socials,
etc.)

e. Aplicació de criteris de creativitat i d’innovació tecnològica ( màxim 20 punts)

f. Aplicació de mesures d’eficiència energètica innovadores (màxim 20 punts)

Vuitè. Instrucció i concessió/Jurat Qualificador
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Els treballs presentats seran avaluats per un jurat qualificador integrat per personal tècnic
de la Unitat d’Emprenedoria de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de
la Diputació de Tarragona i de la Càtedra d'Emprenedoria de la URV i estarà presidit pel
diputat delegat de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica de la Diputació de
Tarragona, o per la persona en qui delegui.
El Jurat Qualificador és l’encarregat d’avaluar els projectes participants, deliberar i proposar
els centres educatius guanyadors dels premis i dels reconeixements, d’acord amb els
criteris establerts en aquestes bases. En cas d’empat en les votacions, es tindrà en compte
el vot de qualitat del President designat per al desempat.
Es poden declarar premis de guanyadors i/o reconeixements deserts, si cap proposta
resulta prou satisfactòria.
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Novè. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per la Diputació de
Tarragona, les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.

Desè. Termini i forma de justificació

La documentació i termini en relació a la justificació, és la que consta en l’apartat sisè de la
convocatòria.

Onzè. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius
projectes empresarials.
Els treballs no es poden utilitzar ni distribuir sense el consentiment explícit de l’autor. No
obstant això, aquest consentiment s’entén com a cedit per a les tasques pròpies de la
realització del concurs.
Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen que les
propostes que es presentin siguin originals i que estiguin lliures de càrregues, gravàmens i
drets de tercers i que la cessió assenyalada al paràgraf anterior no vulnera disposicions
normatives ni drets de terceres persones.
Les persones participants mantindran indemne en tot moment la Diputació de Tarragona
davant reclamacions de tercers i seran responsables assumint íntegrament al seu càrrec
qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués derivar a favor de tercers com a
conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de les
obligacions establertes en aquesta convocatòria

Dotzè. Graduació per incompliment
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Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades en la
concessió de les subvencions són les que disposa la base 25.4 de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

Tretzè. Obligacions de la Diputació de Tarragona
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a. Posar a l’abast dels participants en el concurs els recursos humans i informatius que
s’estimin oportuns per a la consecució dels objectius del certamen.
b. Preservar la confidencialitat dels projectes presentats. El títol del projecte, tal com es
presenta al document lliurat per participar-hi, serà de domini públic com a
identificador del projecte. L’ús de la informació facilitada estarà limitat a l’avaluació i
el seguiment del projecte.
c. Garantir la publicitat d’aquest concurs.

Catorzè. Lliurament de diplomes a les entitats guanyadores o amb un
reconeixement

L’anunci de les entitats guanyadores o que hagin obtingut un reconeixement, i l’entrega de
diplomes es fa en un acte públic, el dia, hora i lloc del qual s’anuncien oportunament.

Quinzè. Lliurament de la dotació econòmica a les entitats guanyadores o amb
un reconeixement

El lliurament de la dotació econòmica dels premis, es realitza mitjançant transferència
bancària posteriorment a l’acte públic de lliurament de diplomes.

Setzè. Pagaments anticipats i abonaments a compte

No es preveu la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte.

Dissetè. Exigència d’aportació de recursos propis

No es preveu l’exigència d’aportació de recursos propis.

Divuitè. Publicació de la convocatòria

L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la
qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
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El text complet de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.

Dinovè. Acceptació de la convocatòria

El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió
dels premis suposa l’acceptació de l’esmentada convocatòria i de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

Vintè. Òrgan competent per a la instrucció del procediment
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Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.

Vint-i-unè. Òrgan competent per a la resolució del procediment

Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.

Vint-i-dosè. Termini i mitjà de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci d’
aquesta convocatòria en el BOPT.
La resolució de la concessió i lliurament dels premis es publica a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb
caràcter general.
La concessió dels premis s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de
la resolució de la seva concessió.

Vint-i-tresè. Règim general aplicable

Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms (BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028); Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Llei 40
/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques; Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Vint-i-quatrè. Règim de recursos contra els actes administratius dictats en
execució de la convocatòria
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Si es vol impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i actes dictats en execució d’
aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà a la seva publicació, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs
de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de la publicació, davant de l’òrgan de la
Diputació de Tarragona que els ha dictat (o bé davant de l’òrgan delegant en cas que el
que les ha dictat hagi actuat per delegació).
5. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província.
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6. Notificar-ho a la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV).
7. Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
38. APROVACIÓ DE PREU JUST ACORDAT DE MUTU ACORD AMB PROPIETÀRIA
AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA T-1050, DE LA SÉNIA A ROSELL.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de maig de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte “Condicionament de la carretera T-1050 de La Sénia a
Rosell” (BOP núm. 106 de 1 de juny de 2018).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
2. Per acord de Junta de Govern, de data 30 de novembre de 2018, es van aprovar les
actes de preu just per mutu acord i el pagament de la majoria dels propietaris afectats per l’
esmentat Projecte, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerats justos per la Diputació.
3. S’ha arribat al mutu acord amb la propietària de la finca núm. 18 del parcel·lari de l’
esmentat Projecte, respecte les afectacions a la finca i la quantia de la indemnització i preu
considerat just per la Diputació.
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Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
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2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’
expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella
lliurement i per mutu acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’acta de preu just acordada de mutu acord amb la propietària de la finca
que es relaciona, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte
“Condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a Rosell” :
Finca
18

Propietari
XXX

Domicili

NIF

Carrer XXX
43560 - La Sénia

XXX
TOTAL

Import
709,66
709,66

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de l’esmentat preu just, per un import total de
SET CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (709,66), amb càrrec a la
partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2019.
TERCER. Citar a la propietària afectada durant la primera quinzena del mes de juny de
2019 per l’aixecament de la corresponent acta de pagament i ocupació.
En el supòsit què refusi rebre l’import del preu just o no el pugui cobrar per existir càrregues
sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es consignarà el seu
import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la corresponent
acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar a l’esmentat acte:
- XXX, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, o XXX, cap de
secció de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a Tresoreria, i al Servei d’
Assistència al Territori per a la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per
a cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recurrible.
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39. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 12 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’
OBRA) DEL CONTRACTE DE LES OBRES "MILLORES PUNTUALS DE SEGURETAT I
DRENATGE A DIVERSES CARRETERES DE LA XARXA LOCAL DEL CAMP DE
TARRAGONA, ANY 2017".
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 29 de setembre de 2017, es va adjudicar el
contracte per a l'execució de les obres del projecte "Millores puntuals de seguretat i
drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2017", a l’
empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA, per un import de 1.061.024,80 euros (IVA inclòs).
Aquest contracte es va formalitzar el dia 20 d'octubre de 2017.
2. El dia 20 de febrer de 2019, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van signar l’Acta de recepció de les esmentades obres, en la
que es fa constar que es troben en bon estat i que s’han executat conforme a les
prescripcions tècniques i administratives que regeixen el contracte. La data de signatura de
l'Acta de recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia de l’obra, que és de
dos (2) anys.
3. El cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori ha presentat, per a la seva tramitació,
la certificació núm. 12 i final d’obra, per un import de 430.670,74 euros (IVA inclòs).
4. L’import de les obres executades és de 1.061.024,80 euros (IVA inclòs), import que
coincideix amb el de l'adjudicació del contracte.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (d'ara en
endavant TRLCSP), en el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de
contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les obres executades.
2. La competència per a l'aprovació de la certificació núm. 12 i última (certificat final d’obra)
correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 12 i última (certificat final d’obra) del contracte de les
obres "Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del
Camp de Tarragona, any 2017", pel director de les obres i l’empresa adjudicatària
TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA, per un import de QUATRE-CENTS TRENTA MIL SISCENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (430.670,74 euros), IVA
inclòs.
Segon. Disposar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3060-453-60900 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, es procedeixi a
emetre amb l’antelació prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2)
anys, i en els termes previstos en l’article 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
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l’estat de les obres que de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la
garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les
obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori
i a la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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.
40. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA
IMPLANTACIÓ DE LES MILLORES I ADAPTACIONS PRÒPIES A L'APLICACIÓ DE
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I NÒMINA (PEOPLE NET).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de 26 de maig de 2017, es va adjudicar el contracte del
servei per a la implantació de les millores i adaptacions pròpies a l'aplicació de gestió de
recursos humans i nòmina (PEOPLE NET) a l’empresa META 4 SPAIN, SA (NIF
A80125065), per un import de VUITANTA-UN MIL NOU EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (81.009,50 €), IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el dia 13 de juny de 2017.
2. D'acord amb l'acta de recepció final del contracte, que consta en l'expedient, els treballs
contractats van finalitzar el 12 de juny de 2018, i es van realitzar d’acord amb les
prescripcions establertes als plecs. La data de finalització del contracte determina l’inici del
termini de garantia d'un (1) any.
3. En data 8 d'abril de 2019, el Director Tècnic de Tecnologies de la Informació informa que
l'import facturat total per al servei amb objecte del contracte és de 81.009,50 € (IVA inclòs) i
que el contracte es va liquidar el dia 28 de març de 2019, sense que resti cap obligació
pendent amb el contractista.
Fonaments de dret
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. La competència per aprovar la liquidació 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 del servei per a la implantació de les millores i
adaptacions pròpies a l'aplicació de gestió de recursos humans i nòmina (PEOPLE NET)
per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/07/2019 a les 11:21:30

Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
41. APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA,
DELS DISPOSITIUS MULTIFUNCIONALS PER ESCANEJAR, COPIAR I IMPRIMIR PER A
LA NOVA SEU DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L'empresa Servicios Microinformatica, SA (NIF A25027145), en data 4 de març de 2015,
va constituir la garantia definitiva per l'import de 5.034,60 euros per a respondre del
contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, dels
dispositius multifuncionals per escanejar, copiar i imprimir per a la nova seu de serveis de la
Diputació de Tarragona del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern
de data 13 de març de 2015. El contracte es va formalitzar el dia 27 de març de 2015.
2. El 27 de març de 2018, d'acord amb l'acta de recepció final que consta en l'expedient, va
finalitzar el contracte i es va iniciar el termini de garantia d'un (1) any.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2019 es va aprovar la liquidació
del contracte.
4. El responsable del contracte, en data 14 de maig de 2019, informa favorablement la
devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L’article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 de la TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per aprovar la devolució de la garantia dels contractes correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del President, efectuada per
decret de Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa Servicios Microinformatica, SA (NIF A25027145) la garantia
definitiva del contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de
compra, dels dispositius multifuncionals per escanejar, copiar i imprimir per a la nova seu
de serveis de la Diputació de Tarragona, d'un import de CINC MIL TRENTA-QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (5.034,60 euros), constituïda el dia 4 de març de 2015
mitjançant carta de Pagament núm. 2015000115, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
42. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA
PLATAFORMA SALVA-ESCALES AL MUSEU D’ART DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER UN IMPORT BASE DE LICITACIÓ DE 20.545,80 EUROS (IVA
INCLÒS).
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De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1 El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona té la necessitat de contractar el
subministrament i instal·lació d’una nova plataforma salva escales per al hall d'entrada del
Museu.
A aquests efectes, la directora del Museu ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de contractació d’aquest subministrament, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, la Unitat d'Arquitectura
Municipal ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb
el Plec de clàusules administratives particulars ha de regir la contractació del
subministrament esmentat, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un
pressupost base de licitació de 20.545,80 € (IVA inclòs).
3. En data 21 de maig 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 de la mateixa Llei i que s’ha de publicar
en el Perfil de contractant.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’
article 159 LCSP amb la tramitació abreujada prevista a l'apartat 6 del mateix article.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat, del
subministrament i instal·lació d’una nova plataforma salva escales al Museu d’Art Modern
de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 20.545,80 € (IVA
inclòs).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/07/2019 a les 11:21:30

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació.
Tercer. Autoritzar la despesa de 20.545,80 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019 / 2011 / 333 / 63300 / 02, amb
número d'operació 2019020038.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, 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, a l’Àrea del SAC, al tècnic d’Arquitectura
Municipal redactor del Plec, i a la unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
43. APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL
CONTRACTE D’INTERCONNEXIÓ MITJANÇANT XARXA VIRTUAL PRIVADA (ALTANETBA) EXISTENT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, ELS AJUNTAMENTS I
CONSELLS COMARCALS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, SUBSCRIT AMB L’
EMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 14 de desembre de 2018, es va aprovar la
continuïtat del servei d'interconnexió mitjançant xarxa virtual privada (Altanet-BA) existent
entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i consells comarcals de les comarques de
Tarragona, prestat mitjançant contracte subscrit amb l’empresa TELEFÓNICA ESPAÑA,
SAU, en els mateixos termes en què està formalitzat, fins què el nou contracte que està
tramitant la Diputació de Tarragona amb el mateix objecte estigui formalitzat, per tal de
garantir la continuïtat en la prestació del servei.
El mateix acord també va aprovar disposar l'import de la despesa de la continuïtat del
servei, que es preveia aproximadament de 186.000,00 euros.
2. Per acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 es va aprovar l’
expedient de contractació del nou contracte del servei d'interconnexió mitjançant xarxa
virtual privada (Altanet-BA) existent entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i
consells comarcals de les comarques de Tarragona.
Per decret de Presidència de data 25/01/2019, núm. 2019-229, es va aprovar suspendre la
licitació de l’expedient per modificar els plecs de clàusules administratives particulars i els
plecs de prescripcions tècniques que regien l’esmentada contractació.
Per decret de Presidència de data 16 d’abril de 2019, núm. 2019-1401, es va aprovar la
modificació dels esmentats plecs així com l’inici d’un nou període de licitació per aquest
contracte. En data 15/05/2019 finalitza el termini de presentació d’ofertes dels licitadors.
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3. En data 14 de maig de 2019 els responsables del contracte han emès informe demanant
l’ampliació de la dotació de la partida del contracte primer per un import de 186.000,00
euros i l’alliberació de part del crèdit autoritzat per l’acord d’aprovació d’expedient de
contractació de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 per portar a terme
aquesta dotació.
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Fonaments de dret
1. L’article 39.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP),
diu que seran nuls de ple dret els contractes celebrats amb carència o insuficiència de
crèdit.
2. La competència per ampliar la dotació pressupostària 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 l'autorització i disposició de la despesa per continuar la prestació del
contracte del servei d'interconnexió mitjançant xarxa virtual privada (Altanet-BA) existent
entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i consells comarcals de les comarques de
Tarragona (expedient: 800433-2014-067-4040-000241), prestat mitjançant contracte
subscrit amb l’empresa TELEFÓNICA ESPAÑA, SAU, amb un import de 186.000,00 euros,
IVA inclòs (31.000,00 euros per mes), i disposar que l'import de la despesa vagi amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2019-9020-4910-22203.
Aquest import s’haurà d’alliberar de la corresponent autorització de crèdit aprovada per l’
acord d’aprovació d’expedient de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018,
amb número d’operació 2018025159.
Segon. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària i comunicar-ho a la Intervenció General i a
l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
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.
44. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9 I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA)
DEL CONTRACTE DE LES OBRES D'ORDENACIÓ DE L'ENTORN NATURAL I
PATRIMONIAL DEL CASTELL-MONESTIR D'ESCORNALBOU, COFINANÇADES PEL PO
FEDER CATALUNYA 2014-2020.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 2 de març de 2018, es va adjudicar el
contracte per a l'execució de les obres d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del
Castell-Monestir d'Escornalbou, cofinançades pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, a l’
empresa REMPIC STA, SL, per un import de 257.837,90 euros (IVA inclòs). Aquest
contracte es va formalitzar el dia 16 de març de 2018.
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2. El dia 6 de març de 2019, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van signar l’Acta de recepció de les esmentades obres, en què
es fa constar que es troben en bon estat i que s’han executat conforme a les prescripcions
tècniques i administratives que regeixen el contracte. La data de signatura de l'Acta de
recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia de l’obra, que és de dos (2)
anys.
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3. El cap de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal ha presentat en data 11 d'abril de
2019, per a la seva tramitació, la certificació núm. 9 i final d’obra, per un import de
17.225,92 euros (IVA inclòs).
4. L’import de les obres executades és de 264.153,99 euros (IVA inclòs) i l'import
d'adjudicació puja la quantitat de 257.837,90 euros (IVA inclòs), el que suposa un increment
respecte a l’import d’adjudicació de 6.316,09 euros (2,45 %).
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (d'ara en
endavant TRLCSP), en el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de
contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les obres executades.
2. La competència per a l'aprovació de la certificació núm. 9 i última (certificat final d’obra)
correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 9 i última (certificat final d’obra) del contracte de les
obres d'ordenació de l'entorn natural i patrimonial del Castell-Monestir d'Escornalbou,
cofinançades pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, signada pel director de les obres i l’
empresa adjudicatària REMPIC STA, SL, per un import de DISSET MIL DOS-CENTS VINTI-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (17.225,92 euros), IVA inclòs.
Segon. Disposar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019-1200-336-61901 del pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, es procedeixi a
emetre amb l’antelació prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2)
anys, i en els termes previstos en l’article 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
l’estat de les obres que de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la
garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les
obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al
Municipi i a la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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Serveis Generals
45. APROVACIÓ DEL PROJECTE "SUBSTITUCIÓ DEL BAIXANT DE LA FAÇANA DE
CASA BASORA".
De conformitat amb la proposta de Serveis generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Substitució del baixant
de la façana de Casa Basora (exp. 8004330008-2018-0008066), signat electrònicament el
dia 13 d’agost de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 5.624,71 euros,
que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la substitució del baixant
de la façana de la Casa Basora.
3. En data 30 de gener de 2019 el cap de servei d’Arquitectura ha emès informe de
supervisió favorable sobre el compliment les disposicions generals de caràcter legal o
reglamentari i la normativa tècnica que són aplicables a aquest tipus de projecte.
4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, la unitat d’Arquitectura Municipal del
SAM ha assenyalat que es tracta d’obres de conservació i manteniment.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. És suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació per a aquests tipus d’obres,
de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el projecte Substitució del baixant de la façana de Casa Basora, amb un
pressupost d'execució per contracta de 5.624,71 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament
de Tarragona.
3. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 101,79 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 119,92 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019017092-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.
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5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius (SAC) i a la unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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46. APROVACIÓ DEL PROJECTE "REPARACIÓ DELS ELEMENTS ORNAMENTALS DEL
CORONAMENT DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA DEL VENDRELL".
De conformitat amb la proposta de Serveis generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Reparació dels
elements ornamentals del coronament de la coberta de la Biblioteca del Vendrell (exp.
8004330008-2017-0001306), signat electrònicament el dia 20 de juny de 2018, amb un
pressupost d'execució per contracta d’11.755,20 euros, que tenen la consideració d’obres
locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la reparació de les
cornises i impermeabilització de les cobertes de l’edifici de la Biblioteca del Vendrell.
3. En data 10 de maig de 2019 el tècnic de projecte B d'Arquitectura Municipal del SAM ha
emès informe de supervisió favorable sobre el compliment les disposicions generals de
caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica que són aplicables a aquest tipus de
projecte.
4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, la unitat d’Arquitectura Municipal del SAM
ha assenyalat que es tracta d’obres de reparacions menors.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. És suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació per a aquests tipus d’obres,
de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el projecte de Reparació dels elements ornamentals del coronament de la
coberta de la Biblioteca del Vendrell, amb un pressupost d'execució per contracta d’
11.755,20 euros.
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2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament
del Vendrell.
3. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 77,56 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 326,56 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019017136-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.
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5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions (SIN) i a la unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
47. APROVACIÓ DEL PROJECTE "REPARACIÓ DE 6 FINESTRALS DE LES TORRES
DE L’ESCOLA D’ART DE TARRAGONA".
De conformitat amb la proposta de Serveis generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Reparació de 6
finestrals de les torres de l’Escola d’Art de Tarragona (exp. 8004330008-2016-0009741),
signat electrònicament el dia 23 d’octubre de 2018, amb un pressupost d'execució per
contracta de 71.588,97 euros, que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la reparació dels finestrals
circulars a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
3. En data 6 de març de 2019 el cap de servei d’Arquitectura ha emès informe de
supervisió favorable sobre el compliment les disposicions generals de caràcter legal o
reglamentari i la normativa tècnica que són aplicables a aquest tipus de projecte.
4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, el cap de servei d’Arquitectura ha
assenyalat que es tracta d’obres de conservació i manteniment.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. És suficient que l’òrgan competent aprovi la documentació per a aquests tipus d’obres,
de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern per raó
de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona mitjançant el decret
núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar el projecte Reparació de 6 finestrals de les torres de l’Escola d’Art de Tarragona,
amb un pressupost d'execució per contracta de 71.588,97 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament
de Tarragona.
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3. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros en concepte de dipòsit per a
garantir la correcta gestió dels residus.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 646,33 euros en concepte de taxa per serveis
urbanístics i de 1.526,34 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres –operació 2019017107-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019/4020/920
/22502, per tal de tenir reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què
es presenti la liquidació de la llicència.
5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius (SAC) i a la unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

INTERVENCIÓ
48. APROVACIÓ DE PAGAMENTS AMB APLICACIÓ DIFERIDA A PRESSUPOST DEL
MES D'ABRIL.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- En el mes d'abril de 2019 s'han efectuat una sèrie de pagaments que d'acord amb la
Base 37 d'execució del pressupost cal aplicar a aquest.
2.- Els òrgans responsables dels diversos pagaments han aportat la documentació
justificativa necessària i, en el cas de factures, les han conformat.
3.- Un cop revisada la documentació justificativa s'ha emès l'Informe d'intervenció favorable
per tal d'aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1.- Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-0190 de delegació de competències.
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2.- Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els justificants dels pagaments inclosos en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019 que es relacionen i s’annexen, per un import total de 7.605,08
€, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Núm. 01025..................................................................6.809,43€
Núm. 01026.................................................................. 795.65 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 7.605,08 €.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
49. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
RELACIONS 1023, 1030, 1032 I 1044.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
1.791,86 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ................................................................ 1.791,86 €
Núm. 1023 (Projectes Europeus)...................................... 468,39 €
Núm. 1030 (EAD Tortosa)................................................ 260,39 €
Núm. 1032 (ECM Reus).................................................... 559,30 €
Núm. 1044 (EAD Tarragona)............................................ 503,78 €
2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
50. APROVACIÓ D'OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ DE L'ENDEUTAMENT
DEL MES DE MAIG 2019.
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De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1.- S'han calculat els imports a liquidar en concepte d'amortització i interessos dels diversos
prèstecs de la Diputació de Tarragona amb el venciment durant el mes maig de 2019.
2.- Així mateix, s'han validat les quotes prèviament liquidades i s'han detectat diferències
respecte les aprovades inicialment.
3.- S'ha emès informe d'Intervenció favorable.
Fonaments de dret
1.- Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-0190 de delegació de competències
2.- Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Reconèixer les obligacions en concepte d'amortització i interessos de prèstecs amb
venciment del mes de maig de 2019 d'acord amb la relació adjunta:
Relació num. 1069

............................................................... 127.279,29 €.

2.- Reconèixer les obligacions derivades de rectificacions dels imports prèviament acordats
un cop validats amb les dades bancàries d'acord amb la relació adjunta:
Relació num. 1073 ...............................................................
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

-70,06 €.

51. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
RELACIONS 1061 I 1089.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
1.671,11 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................ 1.671,11 €
Núm. 1061 (RH - OIE)................................................... 1.210,85 €
Núm. 1089 (Protocol).................................................... 460,26 €
2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
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Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
52. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA.

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. La Intervenció ha rebut la relació núm. 00981 d’aprovació del reconeixement de l’
obligació respecte a la certificació final d’obra de l’expedient de contractació núm. 2017-343.
2. Un cop revisada i fiscalitzada la factura i la certificació final d’obra, s’ha emès l’informe
d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la factura i certificació final d’obra inclosa en la relació que es relaciona i s’
annexa, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 2.334,02 €, ja
que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAT........................................................................... 2.334,02 €
Núm. 00981............................................................... 2.334,02 €

2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 2.334,02 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
53. 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. 00977 que inclou la factura i
certificació d’obra conformada pel responsable del SAM.
2. Un cop revisades i fiscalitzades la certificació i la relació d’aprovació, s’ha emès l’informe
d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar la factura i certificació d’obra incloses en la relació núm.00977, amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2019, que es relaciona i s’annexa, per un import total de 5.771,31 €
ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAM.......................................................................... 5.771,31 €
Núm. 00977............................................................... 5.771,31 €
2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 5.771,31 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.

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 8EEE2F1D513D4BEBA0A2E927F5447E56 i data d'emissió 03/07/2019 a les 08:09:14

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
54. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de depesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de justificants de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagament d’exercicis anteriors.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 217.245,58 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència.............................................................. 3.824,51 €
Núm. 01008............................................................... 2.690,13 €
Núm. 01033............................................................... 1.134,38 €

Secretaria-Intervenció.......................................... 12.361,11 €
Núm. 01029............................................................... 1.378,51 €
Núm. 01045............................................................... 8.238,76 €
Núm. 01065.................................................................. 591,52 €
Núm. 01213............................................................... 2.152,32 €
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Serveis Interns.................................................... 126.590,04 €
Núm. 01043............................................................... 4.617,81 €
Núm. 01055............................................................... 8.362,72 €
Núm. 01057.................................................................. 516,29 €
Núm. 01058............................................................. 81.368,66 €
Núm. 01059............................................................. 31.724,56 €

Recursos Humans.................................................. 4.038,17 €
Núm. 01063............................................................... 4.038,17 €

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 8EEE2F1D513D4BEBA0A2E927F5447E56 i data d'emissió 03/07/2019 a les 08:09:14

Coneixement i Qualitat........................................... 2.855,60 €
Núm. 00993............................................................... 2.855,60 €

SAC......................................................................... 39.532,28 €
Núm. 00994............................................................. 10.434,57 €
Núm. 01002.................................................................. 888,62 €
Núm. 01012............................................................... 9.986,89 €
Núm. 01027.................................................................. 707,85 €
Núm. 01028............................................................... 6.704,71 €
Núm. 01031............................................................... 2.613,11 €
Núm. 01037............................................................... 1.514,78 €
Núm. 01046.................................................................... 50,82 €
Núm. 01048............................................................... 4.085,74 €
Núm. 01066............................................................... 2.545,19 €

SAT......................................................................... 28.043,87 €
Núm. 00987............................................................. 28.043,87 €

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 34.730,70 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................ 27.393,17 €
Núm. 00441............................................................. 27.393,17 €
Recursos Humans.................................................. 2.458,74 €
Núm. 01056............................................................... 2.458,74 €
SAC........................................................................... 4.878,79 €
Núm. 00617............................................................... 4.878,79 €

3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 251.976,28 €.
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4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES(No es planteja cap consideració)

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

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 8EEE2F1D513D4BEBA0A2E927F5447E56 i data d'emissió 03/07/2019 a les 08:09:14

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 31 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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