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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 10 de novembre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 10 de novembre de 2020
Hora d'inici: 13:10
Hora de finalització: 13:16
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)

Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Assisteix també el Sr. Tomas Carbonell Vila com a Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, 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. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 3 de novembre de 2020.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
2. RESOLDRE DEFINITIVAMENT EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT PARCIAL DE
LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ CIVIL PRIVADA POPULUS
ALBA, DE VIMBODÍ I POBLET, PER AL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DE POBLET, L'ANY
2018.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. Per Decret de Presidència de data 3 d'agost de 2020, es va resoldre iniciar l'expedient de
reintegrament parcial de la subvenció concedida i pagada a la Fundació Civil Populus Alba, de
Vimbodí i Poblet, per al festival de Música antiga, l'any 2018, atès que segons els treballs de
control financer, els ingressos superen el total de despeses de l'actuació subvencionada i, com
a conseqüència, d'acord amb l'article 19.3 de la LGS, l'article 37.3 de la LGS i la base 25.3
general de subvencions de la Diputació de Tarragona, el beneficiari ha de reintegrar l'excès
obtingut pel finançament, per import de 4.059,78 euros, notificant-ho a l'interessat en data 3
d'agost de 2020, RS.2020-0114272-2.
2. Una vegada exhaurit el termini, consultat el Registre General de la Diputació de Tarragona,
la Fundació Populus Alba, de Vimbodí i Poblet, no ha presentat cap escrit d'al·legacions i
reclamacions
3. En l'informe emès per la Intervenció General de la Diputació de Tarragona de data 30
d'octubre, a petició de la unitat gestora, s'estableix que l'import dels interessos de demora és
de 253,60€
Import
reintegrament

Data inici

Data final

Total dies

Interesos demora Total interés

4.059,78

05/12/2018

31/12/2018

27

3,75%

11,26

4.059,78

01/01/2019

31/12/2019

365

3,75%

152,24

4059,78

01/01/2010

03/08/2020

216

3,75%

90,09

Total

253,60

4. En el mateix informe s'indica també el lloc, la forma i el termini per fer efectiu el pagament a
reintegrar per la Fundació Populus Alba, de Vimbodí i Poblet.
Fonaments de dret
.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
a. D’acord amb l’article 37, amb el reintegrament s’exigirà l’interès de demora
corresponent des del moment del seu pagament fins que s’acordi la procedència
del reintegrament.
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b. D’acord amb l’article 38, les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’
ingressos de dret públic i l’interès de demora aplicable és l’interès legal
incrementat en el 25%, llevat que la llei general de pressupostos de l’Estat n’
estableixi un de diferent.
Llei general Pressupostària 47/2003, de 26 de novembre:
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a. Pel que fa a la recaptació, l’article 10.1, estableix les prerrogatives de recaptació
establertes en la Llei General Pressupostària i en el Reglament General de Recaptació.
b. Pel que fa a l’interès de legal, l’article 17.2, estableix que és el fixat en la Llei de
Pressupostos.

Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions aprovat pel Reial decret 887
/2006, publicat al BOE número 176 de 25 de juliol, en el seu article 94.2 estableix:
a. La resolució del procediment de reintegrament ha d’identificar: l’obligat al reintegrament,
les obligacions incomplides, la causa del reintegrament, entre les previstes a l’article 37
de la llei i l’import de la subvenció a reintegrar, juntament amb la liquidació dels
interessos de demora.
b. La resolució s’ha de notificar a l’interessat requerint-lo per realitzar el reintegrament
corresponent en el termini i en la forma que estableix el Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol.

Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, publicades al BOP
número 49 de 28/02/2012, aprovades pel Ple el 21/12/2011, pel que fa a la gestió de la
subvenció.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar l'obligació de la Fundació Civil Populus Alba, de Vimbodí i Poblet, a reintegrar
l'import corresponent a una part de la subvenció nominativa concedida i lliurada , per la
Diputació de Tarragona, per al Festival de Música antiga de Poblet, de l'exercici 2018, per
incompliment de l'article 37.3 de la LGS, i que és de 4.313,38 (4.059,78€ de principal + 253,60€
d'interessos de demora)
Segon. Lloc, forma i termini per realitzar el pagament:
Els deutes a favor de la Diputació, s'han de fer efectius, en defecte de norma expressa:

En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació.
Per transferència bancària a un dels següents comptes, fent-hi constar el número d’
expedient:
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BBVA

ES58 0182-5634-1102-0151-6379

BBVA – Oficina TORTOSA

ES17 0182-5634-1402-0151-6485

CAIXABANK

ES52-2100-0006-3302-0130-0078

BANKIA

ES51-2038-9504-1568-0000-0755

BSCH

ES77-0049-1877-4324-1065-1601

BANC SABADELL

ES42-0081-5129-3000-0100-7702

BANKINTER

ES42-0128-9460-6901-0050-0193

IBERCAJA

ES23-2085-9507-8503-0000-0321

Per correu enviant xec conformat a nom de Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la
notificació de liquidació.

Termini:

Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al
dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament posterior.
Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins el
dia 5 del segon mes següent o l'hàbil immediatament poster

Si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït el reintegrament per part de la Fundació Civil
Privada Populus Alba, de Vimbodí i Poblet, s’iniciarà el cobrament en via executiva, per
compensació o a través de BASE, amb el recàrrec corresponent.
Tercer. Notificar l'acord a l'interessat.
Quart. Comunicar-ho a la Intervencó General i a la Tresoreria General de la Diputació de
Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de
la presidenta de la Diputació.
3. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
PER AL PROJECTE "ESCOLA I CULTURA", 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Institut Municipal Reus Cultura ha dut a terme el projecte «Escola i Cultura, 2020», que
consisteix en una acció col·laborativa amb les escoles de Reus i dels municipis del Baix Camp l’
objectiu de la qual és potenciar el coneixement i la pràctica cultural entre el públic escolar.
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Aquest projecte es materialitzarà amb la realització de tallers a les escoles i instituts sobre
cultura popular i circ, i té un cost total de 17.380 €.
2. En data 31 d’agost de 2020 (RE 1-2020-022173-2), l’Institut Municipal Reus Cultura tramet
una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per poder dur a terme aquest projecte.
3. L'Institut Municipal Reus Cultura manifesta que té un IVA no deduïble.
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4. L’Institut Municipal Reus Cultura compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix, ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent i 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 diferents entitats per possibilitar la
realització d’activitats culturals amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
6. Per les seves característiques la sol·licitud esmentada 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
projectes i actuacions que suposin 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 del què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010/334/46253, amb un import de 12.000 € per aquest destinatari i objecte.

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 i dels seus organismes
autònoms.
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 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:
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Primer. Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura una subvenció per al desenvolupament del
projecte «Escola i Cultura, 2020» en el termes següents:
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Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura
Municipi: Reus
Concepte: Projecte «Escola i Cultura, 2020»
Pressupost Elegible: 17.380 €
% concedit: 69,04 % %
Import concedit: 12.000 €
Aplicació pressupostària: 2020/2010/334/46253
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
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
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la documentació següent:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la 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.
- Declaració responsable sobre subvencions rebudes, annex 2 de l’expedient de justificació.
- Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades, d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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 2021.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d'acord amb la base 27 de
les Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, com del termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Quart. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa 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. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l'actuació.
Setè. 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.
Vuitè. 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 de la presidenta de la Diputació.
4. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE REUS PER AL PLA
DE MÀRQUETING CULTURAL, ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
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1. En data 03.09.2020 (RE 1-2020-022699-2) l’Ajuntament de Reus tramet una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla de màrqueting cultural
de l’ens. L’objectiu d’aquest projecte és crear una estratègia de comunicació cultural,
bàsicament a les xarxes socials, per difondre de manera eficient tota la programació cultural de
la ciutat, tant privada com pública, arribant al major nombre més gran de població, fidelitzant el
públic existent i, alhora, formant un nou públic cultural de la ciutat de Reus i de les poblacions
de l’entorn.
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2. L’Ajuntament de Reus compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora per
obtenir la condició de beneficiari, així mateix, ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant
la presentació de la declaració responsable corresponent i s’ha comprovat que no és deutor per
cap concepte de la Diputació de Tarragona.
3. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents entitats per possibilitar la
realització d’activitats culturals amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
4. Per les seves característiques la sol·licitud esmentada 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
projectes i actuacions que suposin 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 del què disposa.
5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010/334/46244, amb un import de 70.000 € per aquest destinatari i objecte.

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 i dels seus organismes
autònoms.
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 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 Reus una subvenció per al desenvolupament del Pla de
Màrqueting cultural, en el termes següents:
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Beneficiari: Ajuntament de Reus
Municipi: Reus
Concepte: Pla de màrqueting cultural, 2020.
Pressupost Elegible: 83.200 €
% concedit: 84,13 %
Import concedit: 70.000 €
Aplicació pressupostària: 2020/2010/334/46244

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
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 documentació següent:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la 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.
- Declaració responsable sobre subvencions rebudes, annex 2 de l’expedient de justificació.
- Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades, d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d'acord amb la base 27 de
les Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
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autònoms, com del termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Quart. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa 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. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l'actuació.
Setè. 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.
Vuitè. 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 de la presidenta de la Diputació.
5. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA
PER AL PROJECTE "XARXA ESTABLE DE PROGRAMACIÓ CULTURAL 2020".
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Institut Municipal Reus Cultura ha posat en marxa el projecte «Xarxa estable de
programació cultural 2020» amb l’objectiu de donar resposta al màxim de gustos i inquietuds
culturals, que eduqui i generi noves sensibilitats i, alhora, que permeti descobrir nous espais de
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programació i potenciï les disciplines artístiques menys representades, amb formats i espais
atractius per a nous públics. Aquest projecte té un cost total de 43.200 €.
2. En data 31 d’agost de 2020 (RE 1-2020-022178-2), l’Institut Municipal Reus Cultura tramet
una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per poder dur a terme aquest projecte.
3. L'Institut Municipal Reus Cultura manifesta que té un IVA no deduïble.

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. L’Institut Municipal Reus Cultura compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix, ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent i 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 diferents entitats per possibilitar la
realització d’activitats culturals amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
6. Per les seves característiques la sol·licitud esmentada 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
projectes i actuacions que suposin 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 del què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010/334/46247, amb un import de 30.000 € per aquest destinatari i objecte.

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 i dels seus organismes
autònoms.
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 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:
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Primer. Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura una subvenció per al desenvolupament
projecte «Xarxa estable de programació cultural, 2020» en el termes següents:
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Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura
Municipi: Reus
Concepte: Projecte «Xarxa estable de programació cultural, 2020»
Pressupost Elegible: 43.200 €
% concedit: 69,44 %
Import concedit: 30.000 €
Aplicació pressupostària: 2020/2010/334/46247
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
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
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la documentació següent:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la 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.
- Declaració responsable sobre subvencions rebudes, annex 2 de l’expedient de justificació.
- Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades, d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- 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 2021.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d'acord amb la base 27 de
les Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, com del termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Quart. El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa 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. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l'actuació.
Setè. 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.
Vuitè. 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 de la presidenta de la Diputació.
6. CONCEDIR SUBVENCIONS I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ A AJUNTAMENTS PER
ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS
CULTURALS. RESOLUCIÓ 5.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
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1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la documentació
preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació per a la contractació d’
activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals vigent dins de la convocatòria
aprovada per Junta de Govern el 10 de març de 2020, modificada per decret núm. 20200001698 de 25 de maig de 2020 i publicada al BOPT del 8 de juny de 2020.

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. En data 13 d'octubre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar una modificació
de la convocatòria del catàleg, en el sentit de rebaixar l'import del crèdit pressupostàri de
1.500.000 euros a 1.000.000 euros, amb motiu d'haver disminuït el nombre de contractacions
dels ajuntaments a càrrec d'aquest programa, degut a la pandèmia de la COVID-19. Aquest fet
comporta que l'import de cada resolució disminueixi de 150.000 a 100.000 euros.
3. 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.El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 10
resolucions anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent .
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria modificat per Decret de data 25/5/2020,
el crèdit no esgotat en un procediment s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta
el crèdit disponible és de 384.843,58 euros: els 100.000 euros d'aquesta resolució núm. 5 més
284.843,58 euros restants de la resolució núm. 4
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 obligacions.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
* Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
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de Règim Jurídic de l 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'Alfara de Carles

Concepte subvenció:

Festa Imagina Ràdio el 28 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

5900 euros

Import concedit:

5900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alfara de Carles

Concepte subvenció:

Xaranga Estrella Band el 28 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

847 euros

Import concedit:

847 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alfara de Carles

Concepte subvenció:

XARANGA SUC D'ANGUILA el 28 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alió

Concepte subvenció:

La Tieta Clara el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1815 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alió

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 23 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Alió

Concepte subvenció:

Matito el 24 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1007 euros

Import concedit:

1007 euros
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Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

La Clavellinera el 13 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 13 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldemolins

Concepte subvenció:

L C el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benissanet

Concepte subvenció:

Orquestra Metropol el 24 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

10000 euros

Import concedit:

8422 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 29 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

musicmon divertimania el 26 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

240 euros

Import concedit:

240 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

musicmon divertimania el 27 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

486 euros

Import concedit:

484 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

Factoria Bram el 29 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

IL CRICETO el 29 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1573 euros

Import concedit:

1573 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Castellvell del Camp

Concepte subvenció:

FENYA RAI el 28 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1149,5 euros

Import concedit:

1149,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Castellvell del Camp

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 25 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

2300 euros

Import concedit:

2300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Castellvell del Camp

Concepte subvenció:

Teatre de Maleta el 31 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

SetDVeu el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1450 euros

Import concedit:

1450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

Leitmotiv el 5 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1569,01 euros

Import concedit:

1227 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Concepte subvenció:

JUGA I APRÈN el 23 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

120 euros

Import concedit:

120 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mas de Barberans

Concepte subvenció:

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

4000 euros

Import concedit:

4000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mas de Barberans

Concepte subvenció:

XARANGA SUC D'ANGUILA el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

Bocafoscant Associació el 11 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

418,09 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

Dimonis de Montblanc el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Montferri

Concepte subvenció:

PopNRoll Cover Band. el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

SetDVeu el 14 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1655,18 euros

Import concedit:

1450 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

DINSDUNGAT ANIMACIO el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

ALMAS GEMELAS el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1599,62 euros

Import concedit:

1599,62 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Gran Gabini Show el 13 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Mag Nebur el 21 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

SetDVeu el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1655,18 euros

Import concedit:

1450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

CAMERATA XXI. Fundació Privada el 12 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1815 euros

Import concedit:

1573 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Forvmbrass el 20 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Pontils

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 20 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

870 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prades

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 23 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prades

Concepte subvenció:

STRUC el 21 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prades

Concepte subvenció:

Medir Ambient i els Ecossistems el 24 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

4200 euros

Import concedit:

4200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte subvenció:

REBOMBORI el 24 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

4200 euros

Import concedit:

4200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 24 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte subvenció:

Mag Nebur el 25 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte subvenció:

Grup Escenic Euterpe el 25 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Querol

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2300 euros

Import concedit:

2300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Querol

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 16 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Renau

Concepte subvenció:

The Soul Man Quartet el 19 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Renau

Concepte subvenció:

SALA TRONO ARMANYÀ el 18 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

3993 euros

Import concedit:

3993 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Renau

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 18 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Rocafort de Queralt

Concepte subvenció:

GRUP LOREN el 16 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

J R el 24 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès el 25 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Concepte subvenció:

CAT ROCK el 26 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

3146 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Santa Bàrbara

Concepte subvenció:

Guardet lo cantador i la seua rondalla el 10 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 31 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

Orquesta j C & Music el 31 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

nova tarraco el 29 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

8200 euros

Import concedit:

6841 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

Orquesta j C & Music el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

HABANA VIEJA. HAVANERES el 21 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

605 euros

Import concedit:

605 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

energy for you el 14 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

420 euros

Import concedit:

420 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

energy for you el 15 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

4175 euros

Import concedit:

4175 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

energy for you el 16 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

LOS XATUS el 25 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

PENJATS DE L'HAM el 26 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1210 euros

Import concedit:

1000 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

AgrupacióMusical Xino-xano el 18 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

786,5 euros

Import concedit:

786,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Tivissa

Concepte subvenció:

XIM XIM MIG GRAU el 25 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

M J (Trio) el 19 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Pat-Xaranga Cafè, Copa i Puro el 29 de febrer de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Companyia B el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Bandarra Street Orkestra Sociomusical el 1 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

2000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Diables de Vilabella - C.A.C 'La Murtrera' el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47
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Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Gestart events el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

2600 euros

Import concedit:

2600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 9 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 9 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1210 euros

Import concedit:

1210 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 6 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova de Prades

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 7 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47
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Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

F L el 18 de gener de 2020

Pressupost Elegible:

318 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 16 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Xerta

Concepte subvenció:

A G, K P i P P el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aldea

Concepte subvenció:

DUO GUATEQUE el 18 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Aleixar

Concepte subvenció:

energy for you el 6 de juny de 2020

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ampolla

Concepte subvenció:

A G, K P i P P el 12 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA LA GINESTA el 6 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47
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Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

J R el 8 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

2240 euros

Import concedit:

2240 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

FENYA RAI el 3 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

1150 euros

Import concedit:

1150 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Febró

Concepte subvenció:

Entrellaçats Companyia d'Arts Escèniques el 21 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

SINGTÒNICS el 7 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

SetDVeu el 14 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

913,21 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

F L el 4 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

363 euros

Import concedit:

300 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47
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Beneficiari:

Ajuntament de les Piles

Concepte subvenció:

La Patuleia - Mitja cobla el 6 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

301,05 euros

Import concedit:

200 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 6 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Garidells

Concepte subvenció:

M BAND el 11 de setembre de 2020

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Garidells

Concepte subvenció:

The Soul Man Quartet el 22 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

605 euros

Import concedit:

605 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Pallaresos

Concepte subvenció:

Xaranga Tocabemolls el 9 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1573 euros

Import concedit:

1573 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Pallaresos

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 17 de juliol de 2020

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

Mano's Rock el 7 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1150 euros

Import concedit:

1150 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47
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Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

Himalaya Orquestra el 8 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

5500 euros

Import concedit:

5500 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

PENJATS DE L'HAM el 10 d'agost de 2020

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Total: 148.330,62 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 384.843,58 euros, i tenint en
compte que l'import total de les subvencions a concedir en aquesta resolució és de 148.330,62
euros resten 236.512,96 euros que s'acumulen a la següent resolució.
Tercer.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini
d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona

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

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
7. CONCEDIR LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER
A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS. CONVOCATÒRIA 2020.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El 16 de juny de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa
dels animals domèstics, convocatòria 2020. L’1 de juliol de 2020 es va publicar aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. Les sol·licituds de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i
defensa dels animals domèstics, es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 16 de juny de 2020, i publicada el BOP de
Tarragona, l'1 de juliol de 2020 i les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
3. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 31 de juliol de 2020.
4. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar, del pressupost per l’exercici 2020:
Beneficiaris

Aplicació pressupostària

Quantia total màxima

Ens

2020-1200-311-46205-01

170.000 euros

Entitats amb nucli zoològic

2020-1200-311-48901-01

135.000 euros

5. S’han presentat un total de 99 sol·licituds de subvenció, de les quals 91 presentades per Ens
i 8 per entitats amb nucli zoològic.
6. De conformitat amb el punt setè de la Convocatòria, el percentatge màxim de finançament
de les actuacions subvencionables és:
a) Per a ens locals i EMD:
Menys de 2.000 habitants

95% del pressupost elegible

De 2.001 a 5.000 habitants

90% del pressupost elegible

De 5.001 a 10.000 habitants

85% del pressupost elegible

De 10.001 a 20.000 habitants

80% del pressupost elegible

En tot cas, la quantitat de la subvenció no pot superar els 2.000 € per a ens locals (Ajuntaments
i EMD).
b) Per a entitats protectores amb nucli zoològic un 95%. En tot cas, la quantitat de la subvenció
no pot superar els 15.000 € per entitats protectores amb nucli zoològic.
7. S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la mateixa convocatòria, amb la
finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost mínim a executar i els
altres elements determinants per a la concessió.
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8. En conjunt ens han sol·licitat:
Protecció i defensa dels animals - Convocatòria 2020

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Sol·licituds
Nombre de sol·licituds presentades totals

99

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

99

Nombre de sol·licituds concedides

99

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost
Pressupost de les actuacions (IVA inclòs)

473.677,48€

Import sol·licitat (IVA inclòs)

277.568,75€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs)

471.969,69€

Total import concedit (IVA inclòs):

276.198,49€

Protecció i defensa dels animals - ENS
Aplicació pressupostària 2020-1200-311-46205-01
Nombre de sol·licituds presentades totals

91

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

91

Nombre de sol·licituds concedides

91

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

268.709,48€

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

163.473,75€

Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

267.001,69€

Total import concedit (IVA inclòs):

162.103,49€

Protecció i defensa dels animals – Entitats amb Nucli Zoològic
Aplicació pressupostària 2020-1200-311-48901-01
Nombre de sol·licituds presentades totals

8

Nombre de sol·licituds admeses a tràmit

8

Nombre de sol·licituds concedides

8

Nombre de sol·licituds desestimades

0

Nombre de sol·licituds desistides

0

Nombre de sol·licituds no admeses a tràmit

0

Pressupost de les actuacions (IVA inclòs) (€)

204.968,00€

Import sol·licitat (IVA inclòs) (€)

114.095,00€
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Pressupost total elegible de sol·licituds concedides (IVA inclòs) (€)

204.968,00€

Total import concedit (IVA inclòs):

114.095,00€

9. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 276.198,49€, dels quals 162.103,49€ correspont a Ajuntaments i EMD i
114.095,00€ a entitats amb nucli zoològic.
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10. Els imports de les despeses subvencionables inclouen l’IVA, donat que aquest no és
deduïble pels beneficiaris, i per tant, el pressupost elegible considera el pressupost presentat
amb base imposable i IVA inclòs.
11. Si el beneficiari justifica per sota del "pressupost elegible" es procedirà a la reducció del
pagament de la subvenció proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa
un import superior, no es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el
beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa executada.
També es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció quan tingui lloc qualsevol dels
supòsits establerts a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
12. Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i
responsable que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social. S’ha comprovat també que no són deutors de la Diputació de Tarragona.
13. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que els sol·licitants
compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.
14. L’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, en data 29 d'octubre de 2020, el qual
consta a l’expedient electrònic 8004330008-2020-0001353 , de conformitat amb allò que
determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fonaments de dret
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei General Pressupostària.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com la
resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
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De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38 /2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) . I el text complet estarà disponible a
https://seuelectronica.dipta.cat/.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i
defensa dels animals domèstics, als Ens locals, convocatòria 2020, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020-1200-311-46205-01 del pressupost vigent, als beneficiaris que es
relacionen, tenint en compte que el pressupost elegible és amb IVA inclòs:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.969,58 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.577,30 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.025,00 euros
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Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.537,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.715,41 euros
Pressupost mínim a executar: 1.715,41 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.629,64 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.101,77 euros
Pressupost mínim a executar: 2.101,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.996,68 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.045,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.045,00 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 1.738,25 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.638,13 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Gestió animals
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Pressupost Elegible: 7.257,18 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Observacions: S’accepten les actuacions presentades tot i que hi ha una errada. On diu
actuacions tipus 3 han de ser actuacions tipus 2.
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.421,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.932,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.805,36 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.112,66 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.159,04 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.900,00 euros
Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.220,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Observacions: No s’accepta com a despesa subvencionable les actuacions, en concepte de
gestió d'animals morts.
Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.210,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.210,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.149,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Creixell
Municipi: Creixell
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.359,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 11.494,90 euros
Pressupost mínim a executar: 2.500,00 euros
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% concedit: 80,00%
Import concedit: 2.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.900,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Milà
Municipi: El Milà
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 606,69 euros
Pressupost mínim a executar: 606,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 576,36 euros
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 6.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.178,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.960,20 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.765,82 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Observacions: No s’accepta com a despesa subvencionable l'adquisició d'un llaç.
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Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.584,02 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.500,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.425,00 euros
Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.984,40 euros
Pressupost mínim a executar: 1.984,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.885,18 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.662,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Gestió animals
Pressupost Presentat: 2.407,50 euros
Pressupost Elegible: 699,71 euros
Pressupost mínim a executar: 699,71 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 629,74 euros
Observacions: No s’accepta com a despesa subvencionable l’adquisició d'un remolc i dos
llaços per import total amb IVA inclòs de 1707,79€. Per tant el pressupost elegible acceptat és
de 699,71€.
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Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.618,84 euros
Pressupost mínim a executar: 1.618,84 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.456,96 euros
Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp
Municipi: Figuerola del Camp
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.703,74 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.183,27 euros
Pressupost mínim a executar: 1.183,27 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.124,11 euros
Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.333,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.352,70 euros
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Pressupost mínim a executar: 1.352,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.285,07 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.117,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 5.206,79 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 9.312,16 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.105,40 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Gestió animals
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Pressupost Elegible: 1.897,50 euros
Pressupost mínim a executar: 1.897,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.802,63 euros
Observacions: S’accepten les actuacions presentades tot i que hi ha una errada. On diu
actuacions tipus 3 han de ser actuacions tipus 2
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.504,07 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.078,45 euros
Pressupost mínim a executar: 2.078,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.974,53 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.200,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.140,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.462,35 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.630,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Municipi: La Torre de Fontaubella
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.210,49 euros
Pressupost mínim a executar: 1.210,49 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.149,97 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Baixa
Municipi: La Vilella Baixa
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.420,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.516,80 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 953,00 euros
Pressupost mínim a executar: 953,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 905,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.936,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.936,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.839,20 euros
Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral
Municipi: Mont-ral
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.104,19 euros
Pressupost mínim a executar: 2.104,19 euros
% concedit: 94,96%
Import concedit: 1.998,08 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.100,00 euros
% concedit: 80,00%
Import concedit: 1.680,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.630,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.409,65 euros
Pressupost mínim a executar: 1.409,65 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.339,17 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.500,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.350,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.400,40 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.049,99 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

Pressupost mínim a executar: 2.049,99 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.947,49 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Emd de Picamoixons
Municipi: Picamoixons
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 659,45 euros
Pressupost mínim a executar: 659,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 626,48 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.110,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.105,26 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.724,25 euros
Pressupost mínim a executar: 1.724,25 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.638,04 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.598,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Concepte: Gestió animals
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Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.500,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.425,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.641,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 5.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 15.464,86 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.473,75 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 726,00 euros
Pressupost mínim a executar: 726,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 653,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva
Municipi: Santa Oliva
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Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.382,77 euros
Pressupost mínim a executar: 2.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.210,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.210,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.149,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.667,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Municipi: Tivenys
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 5.885,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Observacions: S’accepten les actuacions en concepte de menjadores, per ubicar en les
colònies de gats existents. S'ha detectat una errada. On diu actuacions tipus 5 han de ser
actuacions tipus 3.
Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 953,76 euros
Pressupost mínim a executar: 953,76 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 906,07 euros
Observacions: S’accepten les actuacions presentades tot i que hi ha una errada. Les
actuacions referents a l’adquisició del microxip es corresponen a actuacions del tipus 3 i no del
tipus 1 o 2.
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Gestió animals
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Pressupost Elegible: 4.477,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.352,94 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 2.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 1.573,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.573,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.494,35 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.950,70 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.089,51 euros
Pressupost mínim a executar: 2.089,51 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.985,03 euros
Observacions: S’accepten les actuacions presentades tot i que hi ha una errada. On diu
actuacions tipus 2 han de ser actuacions tipus 3. I on diu actuacions tipus 3 han de ser
actuacions tipus 2.
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 713,90 euros
Pressupost mínim a executar: 713,90 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 642,51 euros
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Observacions: S’accepten les actuacions presentades tot i que hi ha una errada. On diu
actuacions tipus 1 han de ser actuacions tipus 5.

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.900,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.900,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.164,80 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.337,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 2.110,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 4.198,92 euros
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Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Gestió animals
Pressupost Elegible: 3.630,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.105,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.000,00 euros
Subtotal ens: 162.103,49 euros

Segon. Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i
defensa dels animals domèstics, a les entitats amb nucli zoològic, convocatòria 2020, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-311-48901-01 del pressupost vigent, als
beneficiaris que es relacionen, tenint en compte que el pressupost elegible és amb IVA inclòs:
Beneficiari: Associació D'engrescats de Les Terres de l’Ebre
Municipi: Amposta
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 49.368,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Sosgolden
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 45.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Associació Santuario Nuevo Mundo Animal
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 13.900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.900,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.205,00 euros
Beneficiari: Amics Dels Animals del Delta de l'Ebre
Municipi: L’Ampolla
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 12.100,00 euros
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Pressupost mínim a executar: 12.100,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.890,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

Beneficiari: Refugi d'animals La Ginesta
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 21.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Nou Refugi Baix Camp Centre d'Adopció d'Animals
Municipi: Reus
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 22.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Sociedad Protectora de Animales Zoo Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 17.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Associació per al refugi i cura dels animals-ARCA
Municipi: Tortosa
Concepte: Gestió animals amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 24.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Subtotal entitats: 114.095,00 euros

Total a concedir a ens locals i a entitats amb nucli zoològic: 276.198,49 euros

Tercer. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la
concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva
concessió.
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Quart. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinquè. Publicar aquest acord a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-lo
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.

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 00DF83A615A540E7997EFAF3CAC8DDDB i data d'emissió 02/12/2020 a les 10:58:24

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
8. APROVAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE L'APORTACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori, la Junta de Govern
per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Federació de Municipis de Catalunya ha sol·licitat, mitjançant factura de data 12 de febrer
de 2020 (registre d'entrada 1-2020-024972-1 de 24 de setembre de 2020), el pagament de la
quota d'associat corresponent a l'any 2020, per un import de 22.315,90 euros.
2. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2020-1010-943-48907-01 hi ha crèdit
suficient.
Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la quota d'associat de l'any 2020 a la Federació de Municipis de Catalunya,
per un import de 22.315,90 euros, amb càrrec a la partida 1010-943-48907-01 del pressupost
de la Diputació de Tarragona de l'exercici 2020.
Segon.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades d'aquesta aportació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció general i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

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 de la presidenta de la Diputació.
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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
9. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ DIRECTA, PREVISTA NOMINATIVAMENT AL
PRESSUPOST 2020, A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS PER A L'ADEQUACIÓ DEL
VAIXELL OPEN ARMS.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Davant la crisi humanitària oberta arrel de la guerra de Síria i la situació dels col·lectius
migrants a la Unió Europea, la Diputació de Tarragona participa en el Comitè per a l'Acollida de
Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya i ha esdevingut membre en qualitat de
soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb el qual participa de projectes
humanitaris destinats a pal·liar els efectes de l'esmentada crisi. A més, dóna suport a les
entitats locals i organitzacions no governamentals que participen en l'acollida i integració de les
persones refugiades i demandants de protecció internacional.
La Fundació Proactiva Open Arms és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte:
Divulgar i formar a la societat de la importància dels primers auxilis i el salvament i el
socorrisme, tant terrestre com aquàtic.
L'ajut humanitari en catàstrofes naturals, guerres, crisis humanitàries i en qualsevol
situació d'excepcionalitat social.
Impulsar i coordinar el voluntariat pel desenvolupament d'activitats en campanyes
d'assistència, tant nacionals com internacionals.

Durant l'any 2020 l'entitat ha realitzat el canvi del quadre elèctric de l'Open Arms per tal
d'assegurar el seu correcte funcionament i poder seguir prestant ajuda humanitària i de
salvament marítim al Mediterrani.
La Fundació Proactiva Open Arms ha declarat que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. A més també s’ha comprovat que no és
deutora de la Diputació de Tarragona. D'acord amb la informació de què es disposa, l'entitat
compleix tots els requisits per a ser beneficiari d'una subvenció pública.
Al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l’aplicació
pressupostària 8000/231/78011 SN Proactiva Open Arms. Adequació vaixell per import de
20.000 euros.
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Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim jurídic del sector públic i
Llei del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, 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 a la Fundació Proactiva Open Arms una subvenció directa, prevista
nominativament al pressupost, per a l'adequació del vaixell Open Arms, en els termes següents:
Beneficiari:

Fundació Proactiva Open Arms

Municipi:

Badalona

Concepte:

Adequació del vaixell Open Arms

Pressupost elegible:

46.000,00 €

% concedit:

43,48%

Import concedit:

20.000,00 €

Aplicació pressupostària:

8000/231/78011

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
L’IVA deduïble no és, en cap cas, subvencionable.
Pel que fa a la contractació de l'actuació subvencionada, l'art. 31.3 de la LGS i la base 23.2
general de subvencions indiquen que, quan l'import de la despesa subvencionable superi les
quanties establertes a la llei de contractes del sector públic vigent per al contracte menor, el
beneficiari haurà de sol•licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, prèviament a la
contractació del compromís per a la realització de l'obra, la prestació del servei o l'entrega del
bé, tret que per les seves característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient
d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi realitzat amb
anterioritat a la subvenció. En cas que no es tracti de cap de les dues excepcions anteriors,
l'elecció entre les ofertes s'haurà d'aportar a la justificació, havent-se de justificar expressament
l'elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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Quart.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per poder
obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
Certificat de la Fundació Proactiva Open Arms, detallant el balanç de despeses i
ingressos, degudament signat i segellat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació
de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.
En cas que s’imputin despeses de personal, cal adjuntar informe acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible
la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells,
tríptics, opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de
Tarragona.
Presentació de les 3 ofertes o pressupostos en aquells casos en què es superin els
imports establerts a la llei de contractes per als contractes menors, si correspon.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març de 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.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment
de la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de la bestreta si escau, la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que
la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
Sisè.- 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
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subvenció concedida. En aplicació de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
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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.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4 general de
subvencions.

Setè.- 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.
Vuitè.- 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 de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
10. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS
PLANS D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC), DE 26 MUNICIPIS
DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 5): LOT 3, SUBSCRIT AMB L'EMPRESA
ARDA GESTIÓ I ESTUDIS AMBIENTALS, SL.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2020-0001344, de 27 d’abril de 2020, es va adjudicar el lot
3 del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5) a l’empresa ARDA Gestió i
Estudis Ambientals, SL, amb NIF núm. B-61739470 per un import de CINQUANTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS DISSET euros amb VINT cèntims (52.417,20 €) IVA inclòs.
2. En data 7 de juny de 2020 es va formalitzar el lot 3 del contracte del servei de redacció dels
Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació
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de Tarragona (fase 5), amb un termini d’execució de divuit (18) mesos des de la data de
formalització del contracte.
3. En data 16 d'octubre de 2020, el responsable del contracte emet un informe sobre la
necessitat de modificar el contracte, el qual es transcriu a continuació:
" ANTECEDENTS
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El dia 14 d’agost de 2019, per Decret de Presidència núm. 2019-0003354, s’aprova l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’
Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5).
Aquesta contractació contempla la possibilitat de modificar el lot 3 incloent-hi un dels dos
municipis següents:
• Bot
• Corbera d’Ebre
Aquesta modificació es quantifica amb un import màxim de 5.733,47 € (IVA no inclòs),
corresponents a la redacció de 1 PAESC. Aquesta modificació representa un 10,6 % de l’
import base de licitació del lot 3 (54.152,25 €, sense IVA).
El dia 3 de setembre de 2019 es publica la documentació relativa al procés de licitació del
contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5).
El dia 27 d’abril de 2020, per Decret de Presidència número 2020-0001344 s’adjudica la
contractació, per procediment obert, del servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5): Lots:
1, 2 i 3. Les empreses adjudicatàries són:
• Lot 1 - LAVOLA 1981, SAU
• Lot 2 - GRUPO CONSIDERA SL
• Lot 3 - ARDA Gestió i Estudis Ambientals SL
El dia 7 de juny del 2020 es formalitza el contracte per al lot 3 amb l’empresa ARDA Gestió i
Estudis Ambientals, SL per un import de 43.320,00 € (IVA no inclòs).
FETS
El dia 2 d’abril de 2019 el municipi de Corbera d’Ebre sol·licita assistència tècnica a la
Diputació de Tarragona per a l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l'Energia i la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquesta
sol·licitud es fa posteriorment a l’inici de l’expedient de contractació en una fase en que els
municipis de cada lot ja es troben definits.
La Diputació de Tarragona com a entitat coordinadora territorial, adherida al nou Pacte d’
Alcaldes pel Clima i l’Energia el dia 25/11/2016 i reconeguda per la Comissió Europea com a
tal, té les funcions de:
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a) promoure el Pacte al seu territori,
b) oferir assistència tècnica per a la redacció dels documents,
c) cercar suports i finançament,
d) dinamitzar les actuacions de comunicació i sensibilització de la ciutadania en matèria
energètica.
Per tant, entre les seves funcions hi ha la d’oferir l’assistència tècnica necessària per a la
redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima als municipis del Baix Penedès,
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre que així ho sol·licitin.
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CONCLUSIONS
En relació amb la modificació prevista del Lot 3 del contracte de serveis de redacció dels Plans
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de
Tarragona (fase 5) s’informa favorablement sobre la inclusió del municipi de Corbera d’Ebre en
el Lot 3.
L’import corresponent a la redacció del PAESC de Corbera d’Ebre és de 5.733,47 € (IVA no
inclòs).”
6. Segons consta a l’expedient, l'empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL, ha mostrat el
seu consentiment a iniciar els tràmits per a la modificació del contracte donant així per fet el
tràmit d'audiència.
7. La modificació que proposa el responsable del contracte està prevista en el PCAP (Annex
XVI), compleix amb els requisits que estableix l’art. 204 de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) i el seu import no excedeix del 20% del preu inicial del
contracte.
8. En data 27 d’octubre de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment de modificació del lot 3 del contracte del servei de redacció dels Plans
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de
Tarragona (fase 5), subscrit amb l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL.
Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
2. L'article 204.1 de la LCSP indica que podrà modificar-se el contracte durant la seva vigència
fins un màxim del 20% del preu inicial quan en els plecs del clàusules administratives
particulars s’hagués advertit expressament.
3. La clàusula 8.1 i l’Annex XVI del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte, preveuen la possibilitat de modificació del mateix , en casos puntuals i de forma
justificada, i el procediment per a fer-ho.
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4. De conformitat amb l’article 109 de la LCSP, quan, com a conseqüència d’una modificació
del contracte, el preu d’aquest experimenti una variació, s’ha de reajustar la garantia, perquè
mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats
des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
5. La competència per a l’aprovació de la modificació del lot 3 del contracte del servei de
redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 5) correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui
l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar el lot 3 del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5),
subscrit amb la empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL, amb un major cost de SIS MIL
NOU-CENTS TRENTA-SET euros amb CINQUANTA cèntims (6.937,50 €) IVA Inclòs,
resultant un preu del lot 3 del contracte de 59.354,70 euros.
Segon. Autoritzar i disposar l’import de la modificació de 6.937,50 euros, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

2020

1200 / 170 / 22706 / 01

2.775,00 €

2020029683

2021

1200 / 170 / 22706 / 01

4.162,50 €

2020029684

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Requerir a l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL perquè en el termini de 10
dies a comptar des del dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una
garantia complementària per al lot 3 del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per
a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase
5) per un import de DOS-CENTS VUITANTA-SIS euros amb SEIXANTA-SET cèntims
(286,67 €) corresponent al 5% de l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la
garantia definitiva constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta
execució. Així mateix haurà d’aportar la documentació justificativa d’estar al corrent de les
seves obligacions tributàries, també respecte els subcontratistes i en matèria de Seguretat
Social.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte
modificat d’acord amb l’establert en l’article 206 de la LCSP
Sisè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació d'aquesta resolució.
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- Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic de Catalunya en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
notificació d’aquesta resolució.
11. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS
PLANS D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC), DE 26 MUNICIPIS
DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 5): LOT 2, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA
GRUPO CONSIDERA, SL.

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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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2020-0001344, de 27 d’abril de 2020, es va adjudicar el lot
2 del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5) a l’empresa GRUPO
CONSIDERA, SL, amb NIF núm. B90054065, per un import de QUARANTA-DOS MIL TRESCENTS CINQUANTA euros (42.350,00 €) IVA inclòs.
2. En data 6 de juny de 2020 es va formalitzar el lot 2 del contracte del servei de redacció dels
Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació
de Tarragona (fase 5), amb un termini d’execució de divuit (18) mesos des de la data de
formalització del contracte.
3. En data 16 d’octubre de 2020, el responsable del contracte emet un informe sobre la
necessitat de modificar el contracte, el qual es transcriu a continuació:
" ANTECEDENTS
El dia 14 d’agost de 2019, per Decret de Presidència núm. 2019-0003354, s’aprova l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’
Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5).
Aquesta contractació contempla la possibilitat de modificar el lot 2 incloent-hi un dels dos
municipis següents:
• Camarles
• Roquetes
Aquesta modificació es quantifica amb un import màxim de 10.070,50 € (IVA no inclòs),
corresponents a la redacció de 1 PAESC i representa un 18,0 % de l’import base de licitació del
lot 3 (55.805,12 €, sense IVA).
El dia 3 de setembre de 2019 es publica la documentació relativa al procés de licitació del
contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5).

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/12/2020 a les 10:44:47

El dia 27 d’abril de 2020, per Decret de Presidència número 2020-0001344 s’adjudica la
contractació, per procediment obert, del servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5): Lots:
1, 2 i 3. Les empreses adjudicatàries són:
• Lot 1 - LAVOLA 1981, SAU
• Lot 2 - GRUPO CONSIDERA SL
• Lot 3 - ARDA Gestió i Estudis Ambientals SL
El dia 7 de juny del 2020 es formalitza el contracte per al lot 2 amb l’empresa GRUPO
CONSIDERA, SL, per un import de 35.000,00 € (IVA no inclòs).
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FETS
El dia 30 de desembre de 2019 el municipi de Roquetes sol·licita assistència tècnica a la
Diputació de Tarragona per a l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l'Energia i la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
La Diputació de Tarragona com a entitat coordinadora territorial, adherida al nou Pacte d’
Alcaldes pel Clima i l’Energia i reconeguda per la Comissió Europea com a tal, té les funcions
de:
a) promoure el Pacte al seu territori,
b) oferir assistència tècnica per a la redacció dels documents,
c) cercar suports i finançament,
d) dinamitzar les actuacions de comunicació i sensibilització de la ciutadania en matèria
energètica.
Per tant, entre les seves funcions hi ha la d’oferir l’assistència tècnica necessària per a la
redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima als municipis del Baix Penedès,
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre que així ho sol·licitin.
CONCLUSIONS
En relació amb la modificació prevista del Lot 2 del contracte de serveis de redacció dels Plans
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de
Tarragona (fase 5) s’informa favorablement sobre la inclusió del municipi de Roquetes en el Lot
2.
L’import corresponent a la redacció del PAESC de Roquetes és de 10.070,50 € (IVA no inclòs).”
4. Segons consta a l’expedient, l'empresa GRUPO CONSIDERA, SL , ha mostrat el seu
consentiment a iniciar els tràmits per a la modificació del contracte donant així per fet el tràmit
d'audiència.
5. La modificació que proposa el responsable del contracte està prevista en el PCAP (Annex
XVI), compleix amb els requisits que estableix l’art. 204 de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) i el seu import no excedeix del 20% del preu inicial del
contracte.
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6. En data 27 d’octubre de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment de modificació del lot 2 del contracte del servei de redacció dels Plans
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de
Tarragona (fase 5), subscrit amb l’empresa GRUPO CONSIDERA, SL.
Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
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2. L'article 204.1 de la LCSP indica que podrà modificar-se el contracte durant la seva vigència
fins un màxim del 20% del preu inicial quan en els plecs del clàusules administratives
particulars s’hagués advertit expressament.
3. La clàusula 8.1 i l’Annex XVI del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte, preveuen la possibilitat de modificació del mateix , en casos puntuals i de forma
justificada, i el procediment per a fer-ho.
4. De conformitat amb l’article 109 de la LCSP, quan, com a conseqüència d’una modificació
del contracte, el preu d’aquest experimenti una variació, s’ha de reajustar la garantia, perquè
mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats
des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
5. La competència per a l’aprovació de la modificació del lot 2 del contracte del servei de
redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la
demarcació de Tarragona (fase 5) correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui
l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar el lot 2 del contracte de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5),
subscrit amb la empresa GRUPO CONSIDERA, SL, amb un major cost de DOTZE MIL CENT
VUITANTA-CINC euros amb TRENTA cèntims (12.185,30 €) IVA Inclòs, resultant un preu del
lot 2 del contracte de 54.535,30 euros.
Segon. Autoritzar i disposar l’import de la modificació de 12.185,30 euros, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

2020

1200 / 170 / 22706 / 01

4.874,12 €

2020029680

2021

1200 / 170 / 22706 / 01

7.311,18 €

2020029682

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Requerir a GRUPO CONSIDERA, SL perquè en el termini de 10 dies a comptar des del
dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària
per al lot 2 del contracte del servei de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el
Clima (PAESC) de 26 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 5) per un import de CINCCENTS TRES euros amb CINQUANTA-DOS cèntims (503,52 €) corresponent al 5% de
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l'increment de l'import d'adjudicació, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a
respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució. Així mateix haurà d’
aportar la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries,
també respecte els subcontratistes i en matèria de Seguretat Social.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar el contracte
modificat d’acord amb l’establert en l’article 206 de la LCSP
Sisè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
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Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució.
- Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic de Catalunya en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
notificació de la resolució.
12. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DELS SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA DE MAQUINÀRIA AMB DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE LES
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA MIJ
GRUAS, SA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2017-0003881, de data 29 de desembre de 2017, es va
adjudicar el contracte dels serveis d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació
de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lot 1, a l’empresa M i J GRUAS, SA (A25031576), per un import de 653.400,00 € (IVA inclòs).
2. El contracte es va formalitzar el dia 26 de gener de 2018 amb una durada de dos (2) anys a
comptar des del dia següent a la formalització i la possibilitat de realitzar dos (2) pròrrogues
anuals.
3. Per decret de Presidència, núm. 2020-0000342, de 4 de febrer de 2020, es va aprovar la
pròrroga del contracte dels serveis d’assistència de maquinària amb destinació a la
conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona (lot 1) subscrit amb l’empresa M i J
GRUAS, SA (A25031576), per un (1) any més, des del 27 de gener de 2020 fins el 26 de gener
de 2021.
4. En data 1 d'octubre de 2020, el responsable del contracte informa sobre l'execució del
contracte en relació a la COVID-19. L'informe es transcriu literalment a continuació:
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“INFORME PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ASSISTÈNCIA DE
MAQUINÀRIA (LOTS 1 I 2) EXP. 80043330008-2017-0004578
Amb data 26 de gener de 2018 es va signar el contracte per al servei d'assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (lots 1 i
2) amb una durada prevista de 2 anys amb la possibilitat de pròrroga en dos terminis d'un any
cadascun.
L'import màxim del contracte és el següent:
·Lot 1 Comarques del Camp de Taragona: 540.000 € (IVA exclòs)
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·Lot 2 Comarques de les Terres de l'Ebre : 360.000 € (IVA exclòs)
Amb data 4 de febrer de 2020 es va aprovar la primera pròrroga per un any prevista al
contracte.
L'objecte d'aquest contracte és el de donar suport amb maquinària externa per a les tasques de
conservació ordinària i actuacions d'emergència de les brigades de conservació.
Durant el passat mes de gener de 2020 les zones del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
es varen veure afectades pel temporal excepcional Glòria, aquest fet va produir unes
afectacions imprevistes a la xarxa local de carreteres de la província, que varen requerir
actuacions d'emergència a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
El passat mes de març es va declarar la malaltia del COVID-19 com a pandèmia mundial
Dins del paquet de mesures que va impulsar la Diputació de Tarragona per donar suport als
ajuntaments de la província de Tarragona per a donar resposta a la situació d’emergència
sanitària, des del dia 2 d’abril es va posat en marxa un servei de desinfecció de les zones
estratègiques dels espais viaris dels municipis des del punt de vista del contagi del COVID-19
per a municipis de menys de 1.000 habitants.
Aquest servei es va realitzar durant el mes d'abril i fins a l'adjudicació del contracte mitjançant
tràmit d'emergència del servei de desinfecció viària dels municipis de població inferior a 1.000
habitants, a càrrec del contracte d'assistència de maquinària amb destinació a la conservació
de carreteres (Exp 8004330008-2017-0004578)
Tots aquests episodis imprevistos han fet que les previsions econòmiques del contracte s'hagin
vist superades i sigui necessària l'ampliació del contracte en les condicions previstes al plec
que clàusules administratives que són les que es recullen a l'article 107 del TRLSCP 3/2011
que era la llei vigent en el moment de la licitació del contracte de serveis.
Es considera que per tal de garantir el servei fins a la darrera pròrroga del contracte prevista
per al mes de gener de 2021, caldria modificar el contracte en un 10% de l'import màxim
d'adjudicació per les causes de força major que s'han produït durant aquest any 2020.
Es proposa la modificació del contracte amb els següents imports:
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·Lot 1 Comarques del Camp de Taragona: 54.000 € (IVA exclòs)
·Lot 2 Comarques de les Terres de l'Ebre : 36.000 € (IVA exclòs)”
5. L'empresa adjudicatària, en data 1 d’octubre de 2020, ha mostrat el seu consentiment a
iniciar els tràmits per a la modificació del contracte donant així per fet el tràmit d'audiència.
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6. En data 26 d’octubre de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment de modificació del lot 1 del contracte dels serveis d’assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona,
subscrit amb l’empresa M i J GRUAS, SA.
Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 105 a 108 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP).
2. D’acord amb l’article 211 del TRLCSP en els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’
acords relatius a la interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència
al contractista.
3. De conformitat amb l’article 99.3 TRLCSP, quan, com a conseqüència d’una modificació del
contracte, el preu d’aquest experimenti una variació, s’ha de reajustar la garantia, perquè
mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats
des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
4. La competència per aprovar la modificació del contracte dels serveis d’assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lot
1, correspon a la Presidència de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar el lot 1 del contracte dels serveis d’assistència de maquinària amb destinació
a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona subscrit amb l’empresa M i J
GRUAS, SA, amb un major cost de SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA euros
(65.340,00 €) IVA inclòs, resultant un preu del contracte del lot 1 de 718.740,00 € (IVA inclòs).
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació del lot 1 del contracte dels
serveis d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la
Diputació de Tarragona, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del pressupost de la
Diputació:
Lot

Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

1

2020

3060 / 453 / 20300 / 01

65.340,00 €

2020028989

Tercer. Requerir a l’empresa M i J GRUAS, SA perquè en el termini de 10 dies a comptar des
del dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia
complementària, per un import de DOS MIL SET-CENTS euros (2.700,00 €) corresponent al
5% de l'increment de l'import d'adjudicació del lot 1, que juntament amb la garantia definitiva
constituïda per a respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució. Així
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mateix haurà d’aportar la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries, també respecte els subcontratistes i en matèria de Seguretat Social.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar els contractes
modificats d’acord amb l’establert en l’article 219 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Cinquè. Notificar-ho a la empresa adjudicatària.
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Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Servei d’Assistència al Territori.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució.
- Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic de Catalunya en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la data
de la notificació de la resolució.
13. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DELS SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA DE MAQUINÀRIA AMB DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE LES
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SUBSCRIT AMB L’EMPRESA
REGIMOVI, SL.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2017-0003881, de data 29 de desembre de 2017, es va
adjudicar el contracte dels serveis d’assistència de maquinària ambdestinació a la conservació
de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lot 2, a l’empresa REGIMOVI, SL (B43454933), per un import de 435.600,00 € (IVA inclòs).
2. El contracte es va formalitzar el dia 26 de gener de 2018 amb una vigència inicial des del dia
27 de gener de 2018 i una durada de dos (2) anys, amb la possibilitat de realitzar dos (2)
pròrrogues anuals.
3. Per decret de Presidència, núm. 2020-0000344, de 4 de febrer de 2020, es va aprovar la
pròrroga del contracte dels serveis d’assistència de maquinària amb destinació a la
conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona (lot 2) subscrit amb l’empresa
REGIMOVI, SL (B-43454933), per un (1) any més, des del 27 de gener de 2020 fins el 26 de
gener de 2021.
4. En data 1 d’octubre de 2020, el responsable del contracte informa sobre l'execució del
contracte en relació a la COVID-19. L'informe es transcriu literalment a continuació:
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“INFORME PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ASSISTÈNCIA DE
MAQUINÀRIA (LOTS 1 I 2) EXP. 80043330008-2017-0004578
Amb data 26 de gener de 2018 es va signar el contracte per al servei d'assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (lots 1 i
2) amb una durada prevista de 2 anys amb la possibilitat de pròrroga en dos terminis d'un any
cadascun.
L'import màxim del contracte és el següent:
·Lot 1 Comarques del Camp de Taragona: 540.000 € (IVA exclòs)
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·Lot 2 Comarques de les Terres de l'Ebre : 360.000 € (IVA exclòs)
Amb data 4 de febrer de 2020 es va aprovar la primera pròrroga per un any prevista al
contracte.
L'objecte d'aquest contracte és el de donar suport amb maquinària externa per a les tasques de
conservació ordinària i actuacions d'emergència de les brigades de conservació.
Durant el passat mes de gener de 2020 les zones del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
es varen veure afectades pel temporal excepcional Glòria, aquest fet va produir unes
afectacions imprevistes a la xarxa local de carreteres de la província, que varen requerir
actuacions d'emergència a la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
El passat mes de març es va declarar la malaltia del COVID-19 com a pandèmia mundial
Dins del paquet de mesures que va impulsar la Diputació de Tarragona per donar suport als
ajuntaments de la província de Tarragona per a donar resposta a la situació d’emergència
sanitària, des del dia 2 d’abril es va posat en marxa un servei de desinfecció de les zones
estratègiques dels espais viaris dels municipis des del punt de vista del contagi del COVID-19
per a municipis de menys de 1.000 habitants.
Aquest servei es va realitzar durant el mes d'abril i fins a l'adjudicació del contracte mitjançant
tràmit d'emergència del servei de desinfecció viària dels municipis de població inferior a 1.000
habitants, a càrrec del contracte d'assistència de maquinària amb destinació a la conservació
de carreteres (Exp 8004330008-2017-0004578)
Tots aquests episodis imprevistos han fet que les previsions econòmiques del contracte s'hagin
vist superades i sigui necessària l'ampliació del contracte en les condicions previstes al plec
que clàusules administratives que són les que es recullen a l'article 107 del TRLSCP 3/2011
que era la llei vigent en el moment de la licitació del contracte de serveis.
Es considera que per tal de garantir el servei fins a la darrera pròrroga del contracte prevista
per al mes de gener de 2021, caldria modificar el contracte en un 10% de l'import màxim
d'adjudicació per les causes de força major que s'han produït durant aquest any 2020.
Es proposa la modificació del contracte amb els següents imports:
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·Lot 1 Comarques del Camp de Taragona: 54.000 € (IVA exclòs)
·Lot 2 Comarques de les Terres de l'Ebre : 36.000 € (IVA exclòs)”
5. L'empresa adjudicatària, en data 28 de setembre de 2020, ha mostrat el seu consentiment a
iniciar els tràmits per a la modificació del contracte donant així per fet el tràmit d'audiència.
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6. En data 26 d’octubre de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment de modificació del lot 2 del contracte dels serveis d’assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona,
subscrit amb l’empresa REGIMOVI, SL.
Fonaments de dret
1. La modificació dels contractes es regula als articles 105 a 108 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant
TRLCSP).
2. D’acord amb l’article 211 del TRLCSP en els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’
acords relatius a la interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència
al contractista.
3. De conformitat amb l’article 99.3 TRLCSP, quan, com a conseqüència d’una modificació del
contracte, el preu d’aquest experimenti una variació, s’ha de reajustar la garantia, perquè
mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats
des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
4. La competència per aprovar la modificació del contracte dels serveis d’assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lots
1 i 2, correspon a la Presidència de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar el lot 2 del contracte dels serveis d’assistència de maquinària amb destinació
a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona subscrit amb l’empresa
REGIMOVI, SL, amb un major cost de QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA euros
(43.560,00 €) IVA inclòs, resultant un preu del contracte del lot 2 de 479.160,00 € (IVA inclòs).
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la modificació del lot 2 del contracte dels
serveis d’assistència de maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la
Diputació de Tarragona, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del pressupost de la
Diputació:
Lot

Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

2

2020

3060 / 453 / 20300 / 01

43.560,00 €

2020028990

Tercer. Requerir a l’empresa REGIMOVI, SL perquè en el termini de 10 dies a comptar des del
dia següent al que rebi la notificació de la resolució, constitueixi una garantia complementària,
per un import de MIL VUIT-CENTS euros (1.800,00 €) corresponent al 5% de l'increment de
l'import d'adjudicació del lot 2, que juntament amb la garantia definitiva constituïda per a
respondre del contracte principal, respondrà de la correcta execució del contracte. Així mateix
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haurà d’aportar la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries, també respecte els subcontratistes i en matèria de Seguretat Social.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant i formalitzar els contractes
modificats d’acord amb l’establert en l’article 219 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Cinquè. Notificar-ho a la empresa adjudicatària.
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Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Servei d’Assistència al Territori.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució.
- Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic de Catalunya en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la data
de la notificació de la resolució.

14. APROVAR LA CONTRACTACIÓ RESERVADA ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
I EMPRESES D’INSERCIÓ PER ALS EXERCICIS 2020 I 2021.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Directiva 2014/24/UE, en el seu Considerant 36, reconeix l’ocupació com un element clau
en la integració de la societat i la garantia d’igualtat d’oportunitats en benefici de tots, i destaca
el paper que, en aquest context, poden desenvolupar els tallers protegits i altres empreses
socials l’objectiu principal de les quals es recolzar la integració social i professional de
persones discapacitades o desfavorides, així com els aturats i grups socialment marginats.
2. És per això, que la pròpia Directiva europea, en el seu article 20, faculta els estats membres
a reservar a aquest tipus d’entitats el dret a participar en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes públics.
3. La Disposició Addicional 4a de la de Llei 9/2017, de 14 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP) conté un mandat dirigit als poders públics perquè fixin percentatges
mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinants
contractes o de determinats lots a favor dels Centres Especials de Treball i empreses d’inserció
de col·lectius en risc d’exclusió social.
4. La Guia de Contractació Pública Socialment Responsable i d'Innovació de la Diputació de
Tarragona, aprovada pel ple de la Diputació el 26 de juny de 2019, recull també la recomanació
de reservar la participació a aquests col·lectius de determinats contractes o de determinats lots,
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així com diverses clàusules socials a incloure en els esmentats contractes reservats. Els
contractes que d'acord amb la Guia es considera convenient reservar als col·lectius referits en
els antecedents anteriors són els que tenen per objecte:

serveis de manteniment de jardineria
serveis d’impremta artesana
subministrament d’obsequis per al personal amb motiu de les festes de Nadal
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5. En l'expedient consta l'informe favorable de la Secretaria General.
Fonaments de dret
1. L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.
2. Disposició Addicional 4a de la Llei 9/2017, de 14 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
3. Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció.
4. Guia de Contractació Pública Socialment Responsable i d'Innovació de la Diputació de
Tarragona, aprovada per acord del Ple de la Diputació de 26 de juny de 2018.
5. La competència per a aprovar la reserva de determinats contractes als Centres Especials de
Treball o empreses d’inserció correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (Decret de Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de
2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Reservar, per als exercicis 2020 i 2021, el dret a participar en els procediments d’
adjudicació dels contractes que es relacionen a continuació als Centres Especials de Treball i
empreses d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió social, amb els percentatges mínims que s’
indiquen:

serveis de manteniment de jardineria, fins al 50%
serveis d’impremta artesana, fins al 50%
subministrament d’obsequis per al personal amb motiu de les festes de Nadal el 100%

Així mateix, la Diputació, atenent a la naturalesa i característiques de cada contracte, podrà
reservar determinats contractes o determinats lots d'objecte no inclòs en la relació anterior, i en
especial els que tinguin per objecte les activitats relacionades en l'annex VI de la LCSP.
Els Centres Especials de Treball i les empreses d’inserció hauran d’estar inscrits en els
corresponents Registres en els termes establerts en la normativa que els sigui d’aplicació.
Els plecs de condicions de totes les licitacions que siguin objecte de reserva hauran de fer
referència expressa a què es realitza d’acord amb la Disposició Addicional 4a de la LCSP.
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Segon. Encomanar a les diferents Àrees de la Diputació que estudiïn la possibilitat de reservar
a Centres Especials de Treball i empreses d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió social,
determinats contractes o determinats lots de contractes del seu àmbit de gestió i, en particular
els relacionats amb les següents activitats:

Serveis de neteja
Servei de recollida i reciclatge
Serveis forestals
Servei d’hostaleria i càtering
Serveis de transport
Serveis d’impremta
Serveis d’emmagatzematge i repartiment
Serveis de correu i publicitat
Producció i venda de plantes de temporada, de compostatge, de planta i arbust, de
mobiliari de jardí
Serveis de manteniment i reparació
Articles per a esdeveniments
Regals i obsequis d’empresa

Tercer. Comunicar-ho a les unitats promotores, a la Intervenció General i a Secretaria General,
i publicar-ho en el perfil de contractant 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 de la presidenta de la Diputació.
15. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVA I
COMPLEMENTÀRIA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LA REFORMA ELÈCTRICA DE
L'EDIFICI NOVA SEU DE SERVEIS, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 7 de juliol de 2014 l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (NIF
A46146387) va constituir la garantia definitiva, per un import de 14.702,47 euros, per a
respondre del contracte de les obres de la reforma elèctrica de l'edifici Nova Seu de Serveis,
propietat de la Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de
Govern de data 18 de juliol de 2014.
2. En data 13 de juliol de 2015 l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (NIF
A46146387) va constituir unagarantia complementària, per un import de 1.358,92 euros, per tal
de reajustar l'import de la garantia definitiva, a causa de la modificació del contracte aprovada
per acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2015.
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3. En data 30 de juliol de 2015, representats de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció de l’obra, i es va iniciar el termini de garantia de les obres de quatre
(4) anys.
4. El responsable del contracte va informar, en data 26 d’agost de 2020, que s'havien visitat les
obres dins el termini dels 15 dies anteriors de la data de finalització del termini de garantia, i es
va comprovar que estaven en bon estat i que no s’observaven defectes ni deficiències
atribuïbles al contractista. En el mateix informe es feia constar que no queden obligacions
pendents d'abonar al contractista relacionades amb les obres i que es pot procedir a la
devolució de la garantia definitiva constituïda i a la liquidació del contracte de les obres per un
import de ZERO EUROS (0,00 €).
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte les obres de senyals dèbils de l'edifici de la Nova
Seu de Serveis, propietat de la Diputació de Tarragona, per un import de ZERO EUROS (0,00
€).
Segon. Tornar a l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (NIF A46146387) la
garantia definitiva del contracte de les obres de la reforma elèctrica de l'edifici Nova Seu de
Serveis, i la garantia complementària del contracte modificat de les obres de la reforma
elèctrica de l'edifici Nova Seu de Serveis, per un import de CATORZE MIL SET-CENTS DOS
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (14.702,47€) i MIL TRES-CENTS CINQUANTAVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.358,92€), respectivament, constituïdes
els dies 7 de juliol de 2014 i 13 de juliol de 2015, mitjançant cartes de Pagament núms.
2014000223 i 2015000424, respectivament, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Unitat de Serveis Generals, a la Tresoreria General i a la Intervenció
General.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
16. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A GODALL,
CARRETERA TV-3313 D'ULLDECONA A LA GALERA PER GODALL.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 31 d’octubre de 2013, l’empresa CONSTRUCCIONES 3 G, SA va constituir la
garantia definitiva per import de DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (12.554,51 €), per respondre del contracte de les obres de
construcció d'una rotonda a Godall, carretera TV-3313 d'Ulldecona a la Galera per Godall, del
qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern, en data 8 de novembre de 2013.
2. En data 15 d’octubre de 2014, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de sis (6) anys.
3. En data 20 d’octubre de 2020, el cap de servei de Projectes i Obres de l’Àrea del Serveis
d'Assistència al Territori presenta per a la seva aprovació la certificació de liquidació del
contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €). En la mateixa data informa que les obres
estan en bon estat i que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista
adjudicatari de les obres, podent-se procedir, per tant, a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de construcció d'una rotonda a Godall,
carretera TV-3313 d'Ulldecona a la Galera per Godall, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
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Segon. Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONES 3 G, SA( NIF A-43025766) la garantia
definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 31 d’octubre de 2013, mitjançant carta de
pagament núm. 2013000171, per import de DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (12.554,51 €), prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’ Àrea del SAT.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
17. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE PROTECCIÓ DE TALÚS A LA URBANITZACIÓ
BONAIGUA (EL CATLLAR), CARRETERA T-203.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 10 d’abril de 2014, l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA va constituir la
garantia definitiva per import de QUATRE MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS (4.314,00
euros), per respondre del contracte de les obres de protecció de talús a la urbanització
Bonaigua (el Catllar), carretera T-203, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta
de Govern, en data 25 d’abril de 2014.
2. En data 21 d’octubre de 2014, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de sis (6) anys.
3. En data 20 d’octubre de 2020, el cap de servei de Projectes i Obres de l’Àrea del SAT ha
informat que les obres estan en bon estat i no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al
contractista adjudicatari de les obres, i que es pot procedir, per tant, a la liquidació del contracte
per un import de ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
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contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
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3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de protecció de talús a la urbanització
Bonaigua (el Catllar), carretera T-203, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (NIF A-85058618) la garantia
definitiva de l’esmentat contracte, constituïda el dia 10 d’abril de 2014 mitjançant carta de
pagament núm. 2014000111, per import de QUATRE MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS (
4.314,00 €), prèvia acreditació davant de la Tresoreria General de la Diputació, d’estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General, i a l’ Àrea de SAT.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Gestió de Serveis Generals
18. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE REFORMA D’ESPAI DE PROFESSORAT I
ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE REUS.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 7 de juliol de 2020 la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte Reforma d’espai
de professorat i administració de l’Escola i Conservatori de Música de Reus (exp. 80043300082017-0002269), signat electrònicament el dia 12 de maig de 2020, amb un pressupost
d'execució per contracta de 142.746,53 euros, que tenen la consideració d’obres locals
ordinàries.
2. El projecte s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 12 d’agost de
2020 (codi de verificació electrònica 2020-5433).
3. En data 9 d’octubre de 2020 la responsable del Registre General ha informat que entre el 13
d’agost i el 25 de setembre no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
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Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
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2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte Reforma d’espai de professorat i administració de l’Escola i
Conservatori de Música de Reus, amb un pressupost d'execució per contracta de 142.746,53
euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament de
Reus.
3. Autoritzar i disposar la despesa de 842,66 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics
i de 2.726,25 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres –operació
2020030657-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020/4020/920/22502, per tal de tenir
reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l’
autorització municipal per a l'execució d'obres.
4. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
5. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació 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 de la presidenta de la Diputació.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 10 de novembre de 2020 convenientment anonimitzada, en compliment de la
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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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