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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 13 d'octubre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 13 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:19
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (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)

Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència del
Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 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 6 D'OCTUBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 6 d'octubre de 2020.

Serveis jurídics
2. APROVAR LA PERSONACIÓ AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ DERIVAT DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. XXX/2018
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA.
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De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
El senyor XXX va interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona un
recurs contenciós administratiu, amb núm. XXX/2018, contra l’acord del Ple de data 6 d’abril de
2018, pel qual s’aprova la relació de llocs de treball del personal de la Diputació de Tarragona i
els seus organismes autònoms per a l’any 2018.
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La Junta de Govern va acordar en data 21 de desembre de 2018 encarregar la representació
de la Diputació de Tarragona davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona en
el procediment abreujat XXX/2018 a la procuradora dels Tribunals Sra. XXX.
En l’esmentat procediment el Jutjat va dictar en data 16 de juliol de 2020 la Diligència d’
ordenació per la qual es té per formulat recurs d’apel·lació per part del Sr. XXX contra la
Sentència núm. XXX/2020 de data 3 d’abril de 2020 que inadmet el recurs presentat.
Posteriorment aquest Jutjat va dictar la Diligència d’ordenació de data 24 d’agost de 2020 que
emplaça a les parts a comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En conseqüència, cal adoptar un acord per tal de poder comparèixer davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i encarregar la representació de la Diputació a un procurador
que exerceixi la seva professió en el corresponent partit judicial, i en concret a la procuradora
Sra. XXX, que ja disposa de poders a l’efecte.
Fonaments de dret
1. L’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. L’article 85.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Comparèixer davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs d’apel·lació derivat del procediment abreujat núm. XXX/2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
2. Encarregar la representació de la Diputació de Tarragona a la procuradora dels Tribunals
Sra. XXX, que ja disposa de poders a tal efecte.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
3. DONAR DE BAIXA L’OPERACIÓ COMPTABLE NÚMERO A2020000008,
CORRESPONENT AL CRÈDIT TOTAL, DE LA DESPESA RELATIVA A LES "OBRES DEL
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CASTELL MONESTIR DE SANT MIQUEL D’ESCORNALBOU, FASE 2" SUBVENCIONADA
PEL "PROGRAMA 1'5 % CULTURAL DEL MINISTERI DE FOMENT.
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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:
Fets
1. La Diputació de Tarragona ha planificat, en el marc del Pla Estratègic Corporatiu, la
restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, per que contribueixi a la
dinamització l’activitat econòmica, cultural i social del Camp de Tarragona i territoris veïns. El
projecte posa en valor un patrimoni cultural i ambiental singular però poc reconegut i genera un
impacte positiu sobre el turisme actiu, cultural i ambiental, articula la Baronia d’Escornalbou que
formen 7 municipis, i potencia la qualitat de l’oferta conjunta amb la Costa Daurada i el Priorat.
L’acció es desenvolupa en 3 fases:
FASE 1: Infraestructures bàsiques i entorn natural i patrimonial, que està en execució i
està cofinançada pel Fons Europeu de desenvolupament regional (FEDER) (2018-2020).

FASE 2: Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, que estarà en
execució del 2019 fins 2021 i està cofinançada pel Ministerio de Fomento.

FASE 3: Millora de la museïtzació i dotació de serveis turístics complementaris, prevista
pel 2021 i 2023.

2. La segona fase té com objecte la “Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d’
Escornalbou per a usos culturals”. El projecte està cofinançat pel Ministerio de Fomento, en el
marc del Programa “1,5% Cultural.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 07 de juny de
2019, va aprovar el “Projecte de restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou
per a usos culturals” expedient de la Diputació de Tarragona número 8004330008-2018007617.
4. El dia 1 d’agost de 2019 la Diputació de Tarragona va trametre la documentació final del
projecte integrat a la Subdirección General de arquitectura y edificación del Ministerio de
Fomento per a la seva revisió.
5. En data 23 de desembre de 2019, la Subdirección General de Arquitectura y Edificación,
remet ofici a la Diputació de Tarragona, requereix l'enviament del document de certificat
d'existència d'autorització de crèdit (document comptable "A") per l'import no subvencionat
(463.326,85 €).
6. En data 7 de gener de 2020, per Decret de la Presidència de la Diputació número 20200000006, i per avocació de la competència, s’autoritza la realització de la despesa "Obres del
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Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, fase 2" subvencionada pel "Programa 1'5 %
Cultural del Ministeri de Foment", per un import de 463.326,85 € contra l'aplicació
pressupostària de despesa 2020/1200/336/61904/01.
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7. Les obres objecte de la fase 2.1 "Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d’
Escornalbou per a usos culturals” han estat objecte d’adjudicació i s’ha autoritzat la despesa
d'1.558.027,77 € (IVA inclòs), per al finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020-1200-336-61903 per un import de 664.351,42 €, i a l'aplicació
pressupostària 2021-1200-336-61903 per un import de 893.676,35 €.
8. Per tant, ha decaigut la necessitat de l’ autorització de la despesa per import de 463.326,85€
contra l'aplicació pressupostària de despesa 2020/1200/336/61904/01 i és necessari alliberar l’
import esmentat per a sostenir les despeses del pressupost 2020, per a les que es va
preveure, corresponents al projecte comptable 2019/553.
Fonaments de dret
- Ordre FOM / 1932/2014, de 30 de setembre, publicada al BOE de 22 d'octubre de 2014, que
aprova les Bases Reguladores de la concessió d'ajudes per a actuacions de conservació o
enriquiment del patrimoni històric espanyol, amb càrrec als recursos procedents de les obres
públiques finançades pel Ministeri de Foment i per les entitats del sector públic dependents o
vinculades.
- BOE de 5 de juny de 2018, que publica l'extracte de l'ORDRE per la qual es convocava la
presentació de sol·licituds mitjançant concurrència competitiva al
"Programa 1,5% Cultural del Ministeri de Foment".
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
- Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
- El projecte objecte de la subvenció s’emmarca dins de la competència d’assistència i
cooperació als municipis, de l’article 36.1 lletra b) de la Llei de Bases Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
- L’òrgan competent, per la sol·licitud de subvenció i actes derivats de la mateixa és la
Presidenta de la Diputació.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Donar de baixa l’operació comptable número A2020000008, corresponent al crèdit
total, de la despesa relativa a les "Obres del Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou,
fase 2" subvencionada pel "Programa 1'5 % Cultural del Ministeri de Foment", per un import de
463.326,85 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020/1200/336/61904/01.
Segon. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la unitat de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement 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.
4. AUTORITZAR LA MODIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A L'AJUNTAMENT D'ALTAFULLA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA
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MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
LOCALS, CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA 2019.
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. En data 21 de desembre de 2018, per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, es van
aprovar inicialment les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
Organismes Autònoms, les quals van esdevenir definitives, al no haver-se formulat al·legacions
ni presentat reclamacions. En data 27 de febrer de 2019, es va publicar el text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
2. En data 22 de març de 2019 es va aprovar, per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament
dels consultoris mèdics locals. Aquesta es va publicar el BOP de Tarragona, 1 d’abril de 2019.
3. En data 1 d'octubre de 2019 es va aprovar, per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona, la concessió de les subvencions per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, en règim de concurrència competitiva, convocatòria
2019. Entre d'altres al beneficiari que es relaciona i per l'import que també es consigna:
Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Consultoris
Pressupost Elegible: 5.832,24 euros
Pressupost mínim a executar: 2.399,97 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.279,97 euros
4. En data 10 de setembre de 2020, registre d’entrada 8004330008-1-2020-023596- 2, l’
Ajuntament d'Altafulla sol·licita la modificació de les actuacions a realitzar. En concret sol·liciten
l'adquisició d'un frigorífic amb pantalla de vidre, un dispensador de gel, un dectector
fetal, camilles, tensiòmetres i maneguetes, corresponent a l'apartat B) Mobiliaris i equipament
general dels consultoris mèdics.
5. S’ha emès informe de la Unitat gestora i s’ha incorporat a l'expedient electrònic 80043300082019-0001748. D’ acord amb les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms, i la convocatòria corresponent, s'ha informat en el sentit
següent: Ajuntament d'Altafulla, s'autoritza la modificació següent: Apartat B) Mobiliaris i
equipament general dels consultoris mèdics: adquisició d'un frigorífic amb pantalla de vidre, un
dispensador de gel, un dectoctor fetal i camilles, tensiòmetres i maneguetes.
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 38 /2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
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Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics
locals.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
De conformitat amb la convocatòria, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació de la
subvenció si concorren circumstàncies extraordinàries derivades de necessitats urgents
o sobrevingudes, degudament justificades, que es podrà autoritzar sempre que no es
lesionin drets de tercers. La sol·licitud s’ha de realitzar abans de la finalització del termini
d’ execució i haurà de respecte l’objecte, condicions i finalitat de la concessió, així com
els criteris de valoració.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar la modificació de les actuacions de la subvenció per al finançament de
despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals,
corresponents a la convocatòria 2019, al beneficiari que es relaciona i segons es detalla:
Ajuntament d'Altafulla, s'autoritza la modificació següent: Apartat B) Mobiliaris i equipament
general dels consultoris mèdics: adquisició d'un frigorífic amb pantalla de vidre, un dispensador
de gel, un dectoctor fetal i camilles, tensiòmetres i maneguetes.
Segon. Notificar aquesta resolució a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
5. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ DE BOMBERS
VOLUNTARIS D'HORTA, PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PER A L’EXTINCIÓ D’
INCENDIS, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. La Diputació de Tarragona, en el marc d'aquesta estratègia, vol dur a terme actuacions de
conservació de la natura en els àmbits territorials on té capacitat directa d’incidència.
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3. L’Associació de Bombers Voluntaris d’Horta, és una entitat privada sense ànim de lucre
dedicada a donar cobertura a les emergències que es produeixin als municipis de la Terra Alta,
ubicats a les proximitats del massís dels Ports, com ara Horta de Sant Joan, Arnes, Prat de
Compte, Caseres i Bot. Les emergències a les que donen resposta l’associació de bombers
voluntaris són: accidents de trànsit, rescat de persones que realitzen activitats al medi natural,
emergències relacionades amb nevades per facilitar l’accés a altres serveis d’emergències,
serveis preventius relacionats amb el risc d’incendis, serveis relacionats amb aglomeracions de
persones, treballs de manteniment de la xarxa de punts d’aigua per a incendis forestals
(XPAIF) amb més de 26 punts d’aigua en la seva àrea d’influència i treballs d’obertura de pistes
forestals en cas de caiguda de l’arbrat.
4. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
40.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-136-78052-01 per l’Associació de Bombers
Voluntaris d’Horta, per a l’adquisició d’un vehicle tot terreny per a l'extinció d'incendis.
5. En data 15 de setembre de 2020, registre d’entrada 8004330008-1-2020-023996-2, l’
Associació de Bombers Voluntaris d’Horta, ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la
Diputació de Tarragona, per a l’adquisició d’un vehicle tot terreny equipat per a l’extinció d’
incendis, per un import de 40.000€, amb el detall següent:
- Adquisició d’un vehicle tot terreny equipat amb persiana de tancament de la caixa de
càrrega, proteccions de baixos, toma d’aire elevada, instal·lació de cabrestant al frontal i
enganxall posterior.
- Equip d’extinció d’incendis format per estructura metàl·lica que permet ser helitransportat,
dipòsit obert amb capacitat de 3.000 l i motobomba d’impulsió.
Els imports de les despeses subvencionables inclouen l’IVA. El beneficiari ha fet constar en la
sol·licitud que no es dedueix l'IVA d'aquestes despeses; per tant, el pressupost elegible està
integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
6. L'objecte d’aquesta subvenció és l’adquisició d’un vehicle tot terreny equipat per a l’extinció d’
incendis.
7. El pressupost per a l'adquisició del vehicle és de 42.659,77€ i l’import total de la subvenció
que aporta la Diputació de Tarragona és de 40.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020-1200-136-78052-01. Aquesta quantitat representa el 93,77% del pressupost elegible, que
serà lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
8. Donada la manca de recursos del beneficiari, cal preveure un pagament anticipat previ a la
justificació, sense presentació de garantia, per un import del 75% de la subvenció concedida,
en el termini d’un mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona. Prèviament, el beneficiari ha d’aportar la documentació que acrediti que no disposa
de recursos suficient, mitjançant un extracte, a data de la sol·lictud de subvenció, del saldo de
tots els comptes bancaris de que disposa.
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9. L’Associació de Bombers Voluntaris d'Horta ha acreditat documentalment que està al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent, i s’ha comprovat que no són deutors de
la Diputació de Tarragona.
10. S'ha emès informe favorable de la unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
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11. D'acord amb la informació que es disposa, la unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció nominativa a l’Associació de Bombers Voluntaris d'Horta, per
a l’adquisició d’un vehicle per a l’extinció d’incendis, per a l’any 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Associació de Bombers Voluntaris d’Horta
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte subvenció: Adquisició d’un vehicle tot terreny per a l’extinció d’incendis.
Aplicació Pressupostària: 2020-1200-136-78052-01
Pressupost Elegible: 42.659,77 euros
Import concedit: 40.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 93,77%

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.- Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és d'1 de gener a 31 desembre de
2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
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Quart.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les bases generals, prèvia presentació de la documentació tramesa
pel beneficiari, en aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la Base 25 de les
bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Es preveure un pagament anticipat previ a la justificació, sense presentació de garantia, per un
import del 75% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes després de la data de l’
aprovació per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona. Prèviament, el beneficiari ha d’
aportar la documentació que acrediti que no disposa de recursos suficient, mitjançant un
extracte, a data de la sol·lictud de subvenció, del saldo de tots els comptes bancaris de que
disposa.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona

Cinquè.- Forma de justificació. 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 del tresorer de l’entitat detallant el balanç econòmic de despeses i ingressos,
signat i segellat amb el vist i plau del president de l'entitat, d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Detallar l’import i indicar la procedència d’altres
ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada. Aquest ha
d'incloure la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
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.
Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
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Si escau, donar compliment a la base 23.2 de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3
de llei General de subvencions.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web. El període de vigència d’aquesta publicitat en web serà,
com a mínim, des del moment de la concessió i fins a un any de la finalització del termini
de justificació. S’ha de fer constar de manera visible el finançament concret i l’objecte
per la qual s’ha concedit la subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent. Si escau aportar cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.

Sisè.- La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i
els seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la
presentació de la justificació, 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
se sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Vuitè.- Ordenar la remissió de la informació 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.
Novè.- Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
6. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ DE BOMBERS
VOLUNTARIS DE PRADES, PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PER A L’EXTINCIÓ D’
INCENDIS, PER A L'ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
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recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
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2. La Diputació de Tarragona, en el marc d'aquesta estratègia, vol dur a terme actuacions de
conservació de la natura en els àmbits territorials on té capacitat directa d’incidència.
3. L’Associació de Bombers Voluntaris de Prades, és una entitat privada sense ànim de lucre
dedicada a donar cobertura a les emergències que es produeixin als municipis ubicats a les
proximitats del massís de les Muntanyes de Prades, com ara Prades, La Febró, Capafonts,
Ulldemolins, Vallclara i Vilanova de Prades. Les emergències a les que donen resposta l’
associació de bombers voluntaris són: accidents de trànsit, rescat de persones que realitzen
activitats al medi natural, emergències relacionades amb nevades i pluges intenses per facilitar
l’accés a altres serveis d’emergències, serveis preventius relacionats amb el risc d’incendis,
serveis relacionats amb aglomeracions de persones, treballs de manteniment de la xarxa de
punts d’aigua per a incendis forestals (XPAIF) amb més de 30 punts d’aigua en la seva àrea d’
influència i treballs d’obertura de pistes forestals en cas de caiguda de l’arbrat o neteja de
carreteres amb coordinació amb altres organismes.
4. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
40.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-136-78051-01 per l’Associació de Bombers
Voluntaris de Prades, per a l’adquisició d’un vehicle per a l’extinció d’incendis.
5. En data 14 de setembre de 2020, registre d’entrada 8004330008-1-2020-023694-1, l’
Associació de Bombers Voluntaris de Prades, ha presentat una sol·licitud de subvenció
nominativa a la Diputació de Tarragona, per a l’adquisició d’un vehicle tot terreny equipat per a l’
extinció d’incendis, per un import de 40.000€, en data 24 de setembre de 2020, registre d’
entrada 8004330008-1-2020-024976-1, esmenen la sol·licitud i en data 28 de setembre de
2020, presenten de nou tota la sol·licitud electrònicament, amb el detall següent:
- Adquisició d’un vehicle tot terreny equipat amb persiana de tancament de la caixa de
càrrega, proteccions de baixos, toma d’aire elevada, instal·lació de cabrestant al frontal i
enganxall posterior.
- Equip d’extinció d’incendis format per un dipòsit d’aigua de 450 l de capacitat, bomba d’
impulsió de 20 bar de pressió, una debanadora de mànega de 20 m i calaix per transportar
mànegues addicionals i material d’extinció.
Els imports de les despeses subvencionables inclouen l’IVA. El beneficiari ha fet constar a la
sol·licitud que no es dedueix l'IVA d'aquestes despeses; per tant, el pressupost elegible està
integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
6. L'objecte d’aquesta subvenció és l’adquisició d’un vehicle tot terreny equipat per a l’extinció d’
incendis.
7. El pressupost per a l'adquisició del vehicle és de 42.659,77€ i l’import total de la subvenció
que aporta la Diputació de Tarragona és de 40.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020-1200-136-78052-01. Aquesta quantitat representa el 93,77% del pressupost elegible, que
serà lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
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8. Donada la manca de recursos del beneficiari, es preveure un pagament anticipat previ a la
justificació, sense presentació de garantia, per un import del 75% de la subvenció concedida,
en el termini d’un mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona. Prèviament, el beneficiari ha d’aportar la documentació que acrediti que no disposa
de recursos suficient, mitjançant un extracte, a data de la sol·lictud de subvenció, del saldo de
tots els comptes bancaris de que disposa.
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9. L’Associació de Bombers Voluntaris de Prades ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no
són deutors de la Diputació de Tarragona.
10. S'ha emès informe favorable de la unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
11. D'acord amb la informació que es disposa, la unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció nominativa a l’Associació de Bombers Voluntaris de Prades,
per a l’adquisició d’un vehicle per a l’extinció d’incendis, per a l’any 2020, en els termes
següents:
Beneficiari: Associació de Bombers Voluntaris de Prades
Municipi: Prades
Concepte subvenció: Adquisició d’un vehicle per a l’extinció d’incendis
Aplicació Pressupostària: 2020-1200-136-78052-01
Pressupost Elegible: 42.659,77 euros
Import concedit: 40.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 93,77%
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és d'1 de gener a 31 desembre de
2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les bases generals, prèvia presentació de la documentació tramesa
pel beneficiari, en aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la Base 25 de les
bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Es preveure un pagament anticipat previ a la justificació, sense presentació de garantia, per un
import del 75% de la subvenció concedida, en el termini d’un mes després de la data de l’
aprovació per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona. Prèviament, el beneficiari ha d’
aportar la documentació que acrediti que no disposa de recursos suficient, mitjançant un
extracte, a data de la sol·lictud de subvenció, del saldo de tots els comptes bancaris de que
disposa.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona

Cinquè.- Forma de justificació. 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 del tresorer de l’entitat detallant el balanç econòmic de despeses i ingressos,
signat i segellat amb el vist i plau del president de l'entitat, d’acord amb el model
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normalitzat de Diputació de Tarragona. Detallar l’import i indicar la procedència d’altres
ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada. Aquest ha
d'incloure la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
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.
Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Si escau, donar compliment a la base 23.2 de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l’article 31.3
de llei General de subvencions.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web. El període de vigència d’aquesta publicitat en web serà,
com a mínim, des del moment de la concessió i fins a un any de la finalització del termini
de justificació. S’ha de fer constar de manera visible el finançament concret i l’objecte
per la qual s’ha concedit la subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent. Si escau aportar cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.

Sisè.- La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i
els seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de
la presentació de la justificació, 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
se sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Vuitè.- Ordenar la remissió de la informació 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.
Novè.- Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
7. APROVAR LA 3A CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS I
SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES
SITUACIONS EXCEPCIONALS 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 E11CB6EBC9774FFE8E87AE93B4C99724 i data d'emissió 27/10/2020 a les 09:57:50

De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 18 de febrer de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, amb la dotació pressupostària
següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals 900.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió 1.100.000 €
Total de la convocatòria: 2.000.000 €
2. El 3 de març de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis
municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. L’11 de
març de 2020 es publica al BOP la convocatòria i la seva modificació.
3. El 30 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la 1a concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.
4. El 7 de juliol de 2020, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va
aprovar la modificació per ampliació del crèdit pressupostari de la convocatòria de subvencions
per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres
situacions excepcionals 2020. La dotació pressupostària ha quedat de la manera següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals: 1.400.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió: 1.600.000 €
Total convocatòria amb ampliació: 3.000.000 €
5. El 30 de juliol per decret de Presidència, es va resoldre la 2a concessió de subvencions per
restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions
excepcionals 2020.
6. El règim de concessió és de concurrència competitiva amb convocatòria oberta i un màxim
de quatre resolucions de concessió.
7. A l'aplicació pressupostària 1010-942-76200 del pressupost de 2020 hi ha crèdit suficient per
atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds dels Ajuts excepcionals béns d’
inversió.
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8. A l'aplicació pressupostària 1010-942-46201 del pressupost de 2020, hi ha crèdit suficient
per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programes ajudes
excepcionals.
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9. Durant el mes de juliol i fins el 16 d’agost s’han presentat 58 sol·licituds que corresponen a
44 ens locals: 37 sol·licituds del tipus A, 19 sol·licituds del tipus B i 2 del tipus C.
33 sol·licituds d’actuacions imputades al capítol 4 i aplicació pressupostària 2020-1010942-46201 Programes ajudes excepcionals
24 sol·licituds d’actuacions imputades al capítol 7 i aplicació pressupostària 2020-1010942-76200 Ajuts excepcionals béns d’inversió.
2 sol·licituds d’actuacions imputades als capítols 4 i 7 i aplicacions pressupostàries 20201010-942-46201 Programes ajudes excepcionals i 2020-1010-942-76200 d’Ajuts
excepcionals béns d’inversió

10. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels ens
locals.
11. La unitat gestora ha comprovat i valorat favorablement les dues actuacions sol·licitades del
tipus C, que no requereixen informe dels tècnics.
12. L’Ajuntament d’Arbolí per a l’actuació “Millora xarxa d'abastament aigua av/ de la Vall” i per l’
actuació “Millora de la xarxa d'aigua al c/ Trinquet”, l’Ajuntament de Blancafort per a l’actuació
“Substitució del clorador del dipòsit d'aigua municipal” i l’Ajuntament de Cornudella del
Montsant per a l’actuació “Reparació d'urgència xarxa mpal. d'abastament aigua” han certificat
que sí es dedueixen l’IVA de l’actuació i per tant aquest import no és elegible.
13. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat desfavorablement 2
sol·licituds, i per tant no són subvencionables. Els motius de cada cas es detalla a continuació:
Sol·licitant

Ajuntament de Móra d’Ebre

Ajuntament
Carles

d’Alfara

de

Tipus

Actuació

A

No s'ha produït cap alteració
climatològica els dies 19, 20, 21, 22,
Arranjaments camins afectats 23 i 24 de gener de 2020 que hagi
pel temporal Glòria
superat els valors que el Meteocat
estableix per determinar una situació
de perill.

B

Actuació provocada per l’envelliment
de l’equipament i no per causes
excepcionals.
No
són
subvencionables:
2.2.2
Les
despeses corrents habituals i
Obres per millorar la seguretat
reiterades, necessàries per al
al cementiri mpal.
funcionament ordinari dels serveis i
2.2.4. Les actuacions relacionades
amb la implantació de nous serveis i l’
ampliació i millora dels serveis
existents.
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Observacions

14. La sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Vilaverd per a l’actuació “Enderroc c/ la Vila
16-18”, no és subvencionable pel motiu següent:
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No són subvencionables, tal com disposa la clàusula 2.2.9 les actuacions que s'executin
en béns i serveis que no són de titularitat municipal. L'immoble no és de titularitat
municipal, hi ha una escriptura de cessió amb càrregues. Quan s'hagi liquidat la hipoteca
al 2030 serà el moment que l'Ajuntament pugui inscriure les finques al seu nom lliures de
càrregues. Tampoc es pot acreditar que l'actuació es faci per restablir el bé afectat amb
la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal (clàusula 2.1 b).

15. La sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Savallà del Comtat per a l’actuació
“Reparació d'urgència campanar i teulada de l’Església”, no és subvencionable pels motius
següents:
No són subvencionables, tal com disposa la clàusula 2.2.9 les actuacions que s'executin
en béns i serveis que no són de titularitat municipal: L'església no és de titularitat
municipal (hi ha una escriptura de cessió per 25 anys perquè l'Ajuntament pugui fer les
la rehabilitació i millores)
Són subvencionables, tal com disposa la clàusula 2.1.B) les despeses d'inversió o de
reparació amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal. El
servei que es presta a l'edifici de l'església no és un servei municipal.

16. S’ha comprovat que la documentació presentada és la que regula la convocatòria i que han
estat presentades dins del termini de presentació de sol·licituds.
17. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
18. El 8 de setembre de 2020 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que els
ajuntaments amb informe favorable no són deutors de la Diputació de Tarragona.
19. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
20. El 30 de setembre de 2020, l’òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació
de Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d’acord amb la
base tretzena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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3. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el procediment de
concessió de concurrència competitiva.
4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
5. Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció, amb càrrec a la
partida 2020-1010-942-76200 del pressupost:
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: Obres de reparacio i reposicio de camins mpals
Pressupost Elegible: 67.717,20 euros
Pressupost mínim a executar: 52.631,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Substitució del clorador del dipòsit d'aigua mpal.
Pressupost de l'actuació: 5.551,51 euros
Pressupost Elegible: 4.591,33 euros*
Pressupost mínim a executar: 5.551,51 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.361,76 euros
* L'IVA de l'actuació és deduïble, per tant no és subvencionable.
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Reparació goteres local social
Pressupost Elegible: 6.628,43 euros
Pressupost mínim a executar: 6.628,43 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.297,01 euros
Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Arranjament camins públics arran temporal Glòria
Pressupost Elegible: 26.679,53 euros
Pressupost mínim a executar: 26.679,53 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 25.345,55 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Cornudella de Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Reparació d'urgència xarxa mpal d'abastament aigua
Pressupost de l'actuació: 20.640,97 euros
Pressupost Elegible: 17.058,65 euros*
Pressupost mínim a executar: 20.640,97 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 16.205,00 euros
* L'IVA de l'actuació és deduïble, per tant no és subvencionable.
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Arranjament camins malmesos pel temporal Glòria
Pressupost Elegible: 52.631,90 euros
Pressupost mínim a executar: 52.631,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Reparació trams camins afectats pel Glòria
Pressupost Elegible: 43.927,85 euros
Pressupost mínim a executar: 43.927,85 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 41.731,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Pavimentació del camí del Cementiri
Pressupost Elegible: 24.027,90 euros
Pressupost mínim a executar: 24.027,90 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 22.826,50 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Substitució parquet pista esportiva del pavelló
Pressupost Elegible: 99.880,02 euros
Pressupost mínim a executar: 31.578,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Reparació camins afectats pel fenomen DANA
Pressupost Elegible: 44.419,57 euros
Pressupost mínim a executar: 44.419,57 euros
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% concedit: 95,00%
Import concedit: 42.198,59 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Arranjament de diferents camins (Glòria)
Pressupost Elegible: 88.242,13 euros
Pressupost mínim a executar: 52.631,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 50.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Reparació del carrer de les Eres
Pressupost Elegible: 22.723,73 euros
Pressupost mínim a executar: 22.723,73 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 21.587,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Concepte: Rep. vorera i calçada final del c/Prat de la Riba
Pressupost Elegible: 40.249,21 euros
Pressupost mínim a executar: 31.578,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Arranjament camí font Joana i camí Cavalls
Pressupost Elegible: 40.711,73 euros
Pressupost mínim a executar: 40.711,73 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 38.676,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà
Municipi: Rodonyà
Concepte: Substitució de la coberta metàl·lica del castell
Pressupost Elegible: 22.492,52 euros
Pressupost mínim a executar: 22.492,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 21.367,89 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallclara
Municipi: Vallclara
Concepte: Reconstrucció mur de la piscina municipal
Pressupost Elegible: 23.524,83 euros
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Pressupost mínim a executar: 23.524,83 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 22.348,58 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Reforma xarxa clavegueram c/Castellví
Pressupost Elegible: 21.660,00 euros
Pressupost mínim a executar: 21.660,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 20.577,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Rep. canonada de baixa al seu pas pel riu Milans
Pressupost Elegible: 46.459,52 euros
Pressupost mínim a executar: 46.459,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 44.136,54 euros
Total: 537.659,56 euros

Segon. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció, amb càrrec a la
partida 2020-1010-942-46201 del pressupost:
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Millora de la xarxa d'aigua al c/ Trinquet
Pressupost de l'actuació: 6.751,80 euros
Pressupost Elegible: 5.580,00 euros*
Pressupost Mínim a Executar: 6.751,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.301,00 euros
* L'IVA de l'actuació és deduïble, per tant no és subvencionable.
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Millora xarxa d'abastament aigua av/ de la Vall
Pressupost de l'actuació: 13.158,82 euros
Pressupost Elegible: 10.875,06 euros*
Pressupost Mínim a Executar: 13.158,82 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.331,30 euros
* L'IVA de l'actuació és deduïble, per tant no és subvencionable.
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
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Concepte: Reparació climatització casal d'avís i centre dia
Pressupost Elegible: 11.277,39 euros
Pressupost Mínim a Executar: 11.277,39 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.713,52 euros
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Arranjament dels desperfectes causats pel Glòria
Pressupost Elegible: 46.500,81 euros
Pressupost Mínim a Executar: 46.500,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 44.175,76 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: Arranjament de camins (Glòria)
Pressupost Elegible: 38.425,16 euros
Pressupost Mínim a Executar: 31.578,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Valoració immobles a efectes d'expropiació
Pressupost Elegible: 750,20 euros
Pressupost Mínim a Executar: 750,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 712,69 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Arranjament de camins mpals
Pressupost Elegible: 29.584,20 euros
Pressupost Mínim a Executar: 29.584,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 28.104,99 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Reparació dels béns afectats pel temporal Gloria
Pressupost Elegible: 49.902,64 euros
Pressupost Mínim a Executar: 49.902,64 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 47.407,51 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
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Municipi: La Secuita
Concepte: Tallada d'arbres a les Gunyoles
Pressupost Elegible: 9.143,97 euros
Pressupost Mínim a Executar: 9.143,97 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.686,76 euros
Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Restitució camins i béns afectats pel Glòria
Pressupost Elegible: 17.003,55 euros
Pressupost Mínim a Executar: 17.003,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 16.153,37 euros
Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Restabliment dels danys produïts pel Glòria
Pressupost Elegible: 7.677,45 euros
Pressupost Mínim a Executar: 7.677,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.293,58 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Impermeabilització coberta del poliesportiu
Pressupost Elegible: 39.712,62 euros
Pressupost Mínim a Executar: 31.578,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 30.000,00 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: Reparació del camí de la Font d'en Bellart
Pressupost Elegible: 12.407,01 euros
Pressupost Mínim a Executar: 12.407,01 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.786,66 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Redacció plecs clàusules administratives i tècniques
Pressupost Elegible: 5.445,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.445,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.172,70 euros
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Total: 255.839,84 euros

Tercer. Declarar el desestiment als ajuntaments següents:
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Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Arranjaments camins afectats pel temporal Glòria
Motiu: No s'ha produït cap alteració climatològica els dies 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de gener de
2020 que hagi superat els valors que el Meteocat estableix per determinar una situació de perill.
Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: Enderroc c/ la Vila 16-18
Motiu: No són subvencionables, tal com disposa la clàusula 2.2.9 les actuacions que s'executin
en béns i serveis que no són de titularitat municipal. L'immoble no és de titularitat municipal, hi
ha una escriptura de cessió amb càrregues. Quan s'hagi liquidat la hipoteca al 2030 serà el
moment que l'Ajuntament pugui inscriure les finques al seu nom lliures de càrregues. Tampoc
es pot acreditar que l'actuació es faci per restablir el bé afectat amb la finalitat de garantir la
prestació dels serveis de titularitat municipal (clàusula 2.1 b).
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte: Obres per millorar la seguretat al cementiri mpal.
Motiu: Actuació provocada per l’envelliment de l’equipament i no per causes excepcionals. No
són subvencionables: 2.2.2 Les despeses corrents habituals i reiterades, necessàries per al
funcionament ordinari dels serveis i 2.2.4. Les actuacions relacionades amb la implantació de
nous serveis i l’ampliació i millora dels serveis existents.
Beneficiari: Ajuntament de Savallà del Comtat
Municipi: Savallà del Comtat
Concepte: Reparació d'urg. campanar i teulada Esglèsia
Motiu: No són subvencionables, tal com disposa la clàusula 2.2.9 les actuacions que s'executin
en béns i serveis que no són de titularitat municipal: L'església no és de titularitat municipal (hi
ha una escriptura de cessió per 25 anys perquè l'Ajuntament pugui fer les la rehabilitació i
millores). Són subvencionables, tal com disposa la clàusula 2.1.B) les despeses d'inversió o de
reparació amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal. El servei
que es presta a l'edifici de l'església no és un servei municipal.
Quart. Acceptar els desistiments expressos a les sol·licituds següents, motivats per la duplicitat
de presentació de sol·licituds:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vilanova de Prades
Vilanova de Prades
Inf-valoració dels danys produïts temporal Glòria
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Vimbodí
Enderroc immoble c/Major, 59

Cinquè Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
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Sisè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicarla a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DE VILAPLANA UNA SUBVENCIÓ PER DISPOSICIÓ DE
ROMANENTS D'ADJUDICACIÓ I/O EXECUCIÓ. PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017,
PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de maig de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió de la 1a selecció de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017.
2. L’Ajuntament de Vilaplana té concedida una subvenció per l’actuació "Rehabilitació de la
casa del megte a Vilaplana". El 19 de desembre de 2019 s’ha notificat la resolució per decret
de la diputada delegada del PAM de 18 de desembre de 2019, de l'acceptació de la
documentació justificativa de la finalització de l’actuació i reconeixement de l'obligació que ha
generat un romanent de 7.823,45 euros.
3. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona permet
als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els romanents
produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import igual o superior a
5.000 €. El termini per presentar la nova sol·licitud és de 3 mesos des de la notificació del
darrer pagament de l'actuació que genera el romanent.
4. L’11 de març de 2020, la malaltia del Coronavirus, COVID-19, va estar declarada per l’
Organització Mundial de la Salut com a una emergència de salut pública d’abast internacional
que ha fet necessària l’adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la seguretat
dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut
pública.
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5. El 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial decret 463/2020, pel qual es va declarar l’estat
d’alarma, durant quinze dies naturals, per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19. En successives pròrrogues, la declaració de l’estat d’alarma ha estat prorrogada
fins el dia 20 de juny de 2020. En la seva disposició addicional tercera suspèn amb caràcter
general tots els termes i terminis de tramitació administrativa, a l’hora que preveu així mateix
determinades excepcions, l’aplicació de les quals requereix la resolució motivada expressa de l’
òrgan competent.
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6. El 7 de maig de 2020 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’actuació
finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Dipòsit d'aigua potable i estació fotovoltaica”.
7. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la que
regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini tenint en compte la disposició
addicional tercera del reial decret 463/2020.
8. L'informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'actuació presentat per l'Ajuntament de
Vilaplana determina que la subvencionalitat de l'actuació és total i que el document tècnic és
suficient d'acord amb les bases reguladores de la subvenció i que aquest compleix amb la
normativa vigent en matèria de contractació pública.
9. L'Ajuntament de Vilaplana ha certificat que es deduirà l'IVA de l'actuació per l'import de
8.471,18 euros i per tant, aquest no és subvencionable. L'import total subvencionable de
l'actuació és de 40.338,95 euros. Així mateix, l'ens local ha informat en la sol·licitud de
subvenció que l'actuació està cofinançada amb els plans i/o programes següents:
PEXI 2018 (Diputació de Tarragona): 8.079,00 euros
Dinamització territorial (Generalitat de Catalunya): 21.844,20 euros
10. El representant de l’ens local ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
11. El 29 de setembre de 2020, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
12. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre les
despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
13. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, d'acord amb
la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Articles del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de subvencions.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Articles del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen el
procediment de concessió de concurrència competitiva.
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4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms que regulen el procediment de concessió en règim de
concurrència competitiva.

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 E11CB6EBC9774FFE8E87AE93B4C99724 i data d'emissió 27/10/2020 a les 09:57:50

5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM) que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions.
6. Reial decret (RD) 463/2020, de 14 març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i els art. 1 i 2
de les successives pròrrogues: RD 476/2020 de 27 de març, RD 487/2020, de 10 d’abril, RD
492/2020, de 24 d’abril, RD 514/2020, de 8 de maig, RD 537/2020, de 22 de maig i RD 555
/2020, de 5 de juny.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Nom actuació: Dipòsit d'aigua potable i estació fotovoltaica
Pressupost: 48.810,13 euros
Pressupost elegible: 40.338,95 euros *
% concedit: 19,39%
Import concedit: 7.823,45 euros
* La diferència respecte el pressupost de l'actuació és l'IVA de caràcter deduïble que no és
subvencionable, per import de 8.471,18€.
Segon. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la
seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
9. APROVAR L’APORTACIÓ I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA QUOTA
ANUAL DE SOCI DE L’EXERCICI 2020 A L’ASSOCIACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT.
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De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Diputació de Tarragona va adherir-se per acord plenari de data 29 de juliol de 2016 a
l'Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la participació a la qual
comporta l'abonament de la quota anual que l'Assemblea aprovi per als associats.
En data 21 de setembre de 2020 (RE núm. 1-2020-024629-1), s'ha rebut certificat de la quota
que va aprovar actualitzar la 38a Assemblea General de Socis del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament corresponent a la Diputació de Tarragona com a soci de l’Associació del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a l'any 2020 per un import total de
6.000,00 euros per tal de tramitar el seu pagament. A més, l’Associació del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ha enviat documentació relativa al pressupost corresponent a
l’any 2021, els comptes anuals abreujats a 31 de desembre de 2019 conjuntament amb l’
informe de gestió i l’informe d’auditoria i la memòria anual corresponent a l’any 2019.
Des de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria es considera adequat tramitar el
pagament de la corresponent quota, atès que l’Associació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament realitza accions amb l’objectiu de donar suport a l’acollida i integració de les
persones refugiades i impulsar accions de foment de la cooperació al desenvolupament.
Consta al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria l’aplicació
pressupostària 8000/943/48116 Aportació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per
import de 6.000,00 euros.
Fonaments de dret
1- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, per a l’exercici 2020.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació i disposar l’import corresponent a la quota de l’any 2020 del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Segon.- Aprovar la justificació presentada per l’Associació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament corresponent a l’any 2020.
Tercer.- Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de l’aportació a l’Associació
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament corresponent a la quota anual 2020 per
import de 6.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8000/943/48116 del pressupost
per a 2020.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de
Tarragona.
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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.
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SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
10. APROVAR L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 (PC001) DEL CONTRACTE
DE LES OBRES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE "XARXA DE CALOR DE
PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA" (LOT 3: LA FATARELLA, RASQUERA,
TIVISSA, VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT), COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL
PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, OBJECTIU D'INVERSIÓ EN CREIXEMENT I
OCUPACIÓ, EIX 4.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència número 2019-0003467, de data 22 d’agost de 2019, es va
adjudicar el contracte de les obres per a la implantació del projecte "Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona" (Lot 3: La Fatarella, Rasquera, Tivissa, Vandellòs i l’
Hospitalet de l’Infant), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de
la Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, eix 4, a l’empresa VISIÓ SOLAR S.L. (NIF núm. B64431422). El
contracte es va formalitzar el 29 de d’octubre de 2019.
2. El tècnic director de l'obra ha presentat per a la seva aprovació l’Acta de preus contradictoris
núm. 1 (PC001) corresponent a les obres del municipi de Tivissa, signada en data 20 d'agost
de 2020, amb la conformitat del representant del contractista. En l'acta es fa constar que per
fixar els preus s'ha seguit el procediment establert en l'article 242.2 i 242.4 de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) i que la inclusió d'aquests
preus contradictoris no suposa un increment del preu global del contracte ni afecta a unitats d’
obra que en el seu conjunt excedeixin el 3 per cent del pressupost primitiu del projecte.
Fonaments de dret
1. L’article 242.2 de la LCSP, preveu les modificacions consistents en la introducció d’unitats
d'obra no compreses en el projecte fixant els preus contradictòriament.
L’apartat 4 del mateix article preveu que quan la inclusió de preus nous fixats
contradictòriament, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix,
no tindran la consideració de modificacions.
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2. L’article 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que: "1.
Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el projecte,
la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a fixar es basaran en quant resulti
d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris Integrats en
el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data en que va tenir
lloc l'adjudicació. 2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es
consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte..."
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3. La competència per aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 (PC001) d’ aquest
contracte correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ ha delegada en la Junta
de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (PC001) del contracte de les obres per a
la implantació del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" (Lot 3:
La Fatarella,Rasquera, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER
Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, signada en data 20
d'agost de 2020, pel tècnic director de les obres i el representant de l’empresa adjudicatària
VISIÓ SOLAR S.L. (NIF núm. B64431422).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal, al tècnic director de l'obra i a
la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible
11. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE D’ADQUISICIÓ DE DIFERENTS ORDINADORS PER COBRIR LES
NECESSITATS DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE TARRAGONA (LOT 1).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 14 de febrer de 2019, l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF núm. B59.104.612) va constituir la garantia definitiva per un import de 780,45 €, per respondre el
contracte d’adquisició de diferents ordinadors per cobrir les necessitats del Conservatori de
Música de Tarragona (Lot 1), del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern
de data 29 de març de 2019.
2. En data 22 de juliol de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del contracte, en la que es fa constar que la prestació s’ha realitzat
correctament d’acord amb les condicions establertes en els plecs.
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En la mateixa acta també s’informa que els equipaments informàtics es van lliurar el 10 de
maig, de 2019, data de finalització del contracte i inici del termini de d’un (1) any per al
devolució de la garantia.
3. En data 4 de maig de 2020, la cap d'Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà va informar
favorablement l’aprovació de la liquidació d’aquest contracte per un import de 0,00€.
4. En data 7 d’agost de 2020, la cap de secció de Cultura de l’àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà va informar que es procedent retornar la garantia definitiva constituïda.
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Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP), preveu la
devolució i cancel·lació de la garantia del contracte.
2. L'article 210.4 de la LCSP, preveu la liquidació dels contractes.
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 d’adquisició de diferents ordinadors per cobrir les
necessitats del Conservatori de Música de Tarragona (Lot 1) per un import de ZERO EUROS
(0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF núm. B-59.104.612)
la garantia definitiva del contracte, per import de SET-CENTS VUITANTA AMB QUARANTACINC EUROS (780,45 €), constituïda el dia 14 de febrer de 2019, mitjançant carta de
Pagament núm. 2019000077, 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 Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Àrea del Servei d’
Atenció al Ciutadà.
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.
12. ADJUDICAR EL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES AMB DESTINACIÓ A LA SECCIÓ D'EXPLOTACIÓ
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de Junta de Govern de 28 de juliol de 2020, es va aprovar l’expedient de
contractació del subministrament de dos vehicles amb destinació a la secció d'explotació del
Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona mitjançant procediment negociat,
amb un pressupost base de licitació de 77.440,00 € (IVA inclòs)
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2. Per a la realització de l'objecte del contracte es van convidar al procediment les empreses
següents:

Motor 23, S.A.
Control Motor Serveis Automovilístics, S.L.
Angel Danes, S.A.
Joan San José Automòbils S.L.

3. Segons consta al Registre d'entrada de pliques, MOTOR 23, S.A. va ser l’única empresa que
va presentar oferta. L'empresa, en data 27 d'agost de 2020, va presentar la ratificació a la seva
oferta de data 18 d'agost de 2020 .
4 . En data de signatura electrònica 31 d’agost de 2020, el cap d’Àrea del SAT, va emetre
informe de valoració de l’única oferta rebuda, la de l’empresa MOTOR 23, S.A., en el que fa
constar que es considera correcta i ajustada als preus de mercat.
5. L’empresa MOTOR 23, S.A. ha aportat la justificació d’haver constituït la garantia definitiva
per un import de 3.181,80 €, segons carta de pagament núm. 2020000586 i la documentació
requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per a l’adjudicació de l'expedient 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. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada pel cap de Servei del SAT, de data 31 d’agost de 2020.
Segon. Adjudicar el subministrament de dos vehicles amb destinació a la secció d’explotació
del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona a l’empresa MOTOR 23, S.A.
(A43042530), per la quantitat total de SETANTA SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU
EUROS (76.999,00 €), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
63.636,00 €
Import IVA (21%):
3.363,00 €
Preu del contracte: 76.999,00 €
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Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a la partida 2020/3060
/453/63400/01 per import de 76.999,00 €.
Quart. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu
la clàusula 2.3.4 del Plec de clàusules administratives particulars.
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Cinquè. Notificar aquesta resolució i requerir a l'empresa adjudicataria perquè, en el termini
màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’
adjudicació procedeixi a la formalització del contracte, de conformitat amb l'article 153.3 de la
LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’Àrea del SAT.
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 recepció de la notificació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la recepció de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació
13. APROVAR L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE LA RIBA,
CARRETERA C-240Z I TV-7044, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE
675.299,34 € (IVA INCLÒS)
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Que per decret de Presidència núm. 2019-0002548, de data 27 de juny de 2019, es va
adjudicar a l’empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., el contracte de les obres del projecte
de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240Z i TV-7004, per un import
566.134,80 € (IVA Inclòs).
2. L’equip director de les obres ha presentat per a la seva aprovació l’Acta de preus
contradictoris núm. 1 (PC001 al PC004) signada en data 14 d’agost de 2020, amb la
conformitat del contractista. Posteriorment, el cap de secció de Projectes i Obres Públiques de
l'Àrea del Servei d'Assitència al Territori ha fet constar que l’aprovació del preus contradictoris
proposat no suposa cap increment del preu global del contracte, ni afecta a unitats d’obra que
en el seu conjunt superin el 3% del pressupost primitiu d’aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 242.2 de la LCSP, preveu les modificacions consistents en la introducció d’unitats
d'obra no compreses en el projecte fixant el preus contradictòriament.
L’apartat 4 del mateix article preveu que quan la inclusió de preus nous fixats
contradictòriament, sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a
unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix,
no tindran la consideració de modificacions.
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2. L’art. 158 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP ), estableix que:
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"1. Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
projecte, la proposta del director de l'obra sobre els nous preus a fixar es basaran en quant
resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris
Integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data en
que va tenir lloc l'adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l'òrgan de contractació, es consideraran
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici del que
estableix l'article 146.2 de la Llei."
3. La competència per a l’aprovació de l’Acta de preus contradictoris núm. 1 correspon a la
Junta de Govern per delegació de competències efectuada per decret de Presidència núm.
2019-0003370 de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de preus contradictoris núm. 1 (PC001 al PC004) del contracte de les
obres del projecte de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240Z i TV-7004,
signada el dia 14 d’agost de 2020. per l’equip director de les obres i el representant de l’
empresa adjudicatària TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d’Assistència al Territori i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
14. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE D’ADQUISICIÓ (RENOVACIÓ) DE LES DIFERENTS SUBSCRIPCIONS DEL
PRODUCTE ADOBE CC, PER A L’ESCOLA D'ART I DISSENY A REUS, ESCOLA D'ART I
DISSENY A TORTOSA I L’ESCOLA D'ART I DISSENY A TARRAGONA (LOT 2).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 14 de març de 2019, l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF núm. B59.104.612) va constituir la garantia definitiva per un import de 1.833,98 €, per respondre del
contracte d’adquisició (renovació) de les diferents subscripcions del producte Adobe CC, per a l’
EAD Reus, EAD Tortosa i l’EAD Tarragona (Lot 2), del qual va resultar adjudicatària per acord
de la Junta de Govern de data 29 de març de 2019.
2. En data 15 de juliol de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del contracte, en la que es fa constar que la prestació s’ha realitzat
correctament d’acord amb les condicions establertes en els plecs.
En la mateixa acta també s’informa que el subministrament es va realitzar el 3 de juliol de 2019,
data de finalització del contracte i inici del termini de d’un (1) any per al devolució de la garantia.
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3. En data 4 de maig de 2020, la cap d'Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà informa
favorablement l’aprovació de la liquidació d’aquest contracte per un import de 0,00 €.
4. En data 7 d’agost de 2020, la cap de secció de Cultura de l’àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà informa que es procedent retornar la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP), preveu la
devolució i cancel·lació de la garantia del contracte.
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2. L'article 210.4 de la LCSP, preveu la liquidació dels contractes.
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 d’adquisició (renovació) de les diferents
subscripcions del producte Adobe CC, per a l’EAD Reus, EAD Tortosa i l’EAD Tarragona (Lot
2) per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF núm. B-59.104.612)
la garantia definitiva del contracte, per import de MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.833,98 €), constituïda el dia 14 de març de 2019,
mitjançant carta de Pagament núm. 2019000145, 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 Intervenció General, a la Tresoreria General i a l’Àrea del Servei d’
Atenció al Ciutadà.
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. ACCEPTAR L’ACORD ADOPTAT PER LA SECCIÓ DE TARRAGONA DEL JURAT D’
EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, QUE FIXA EL PREU JUST CORRESPONENT A LA FINCA
NÚM. 47 DEL PARCEL·LARI DEL PROJECTE DE MILLORES DE SEGURETAT I DRENATGE
A LA CARRETERA TV-3223, DE LA TORRE DE FONTAUBELLA A PRADELL DE LA
TEIXETA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte “Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la
Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta” (BOP de Tarragona núm. 194 de 9 d’octubre de
2018).
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Aquesta aprovació comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte als efectes de l’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds, de conformitat amb l’art.
19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. i
art. 52 de la Llei d’expropiació forçosa.
2. Aquesta aprovació també va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, i va aprovar inicialment
la relació concreta e individualitzada dels propietaris i dels béns i drets afectats per l’esmentat
Projecte, amb l’obertura i pràctica del corresponent període d’informació pública, que
practicada i al no haver-se presentat reclamacions o al·legacions pels titulars de les finques
afectades va esdevenir aprovada definitivament.
3. En la tramitació legal de les expropiacions d’aquest Projecte no s’ha pogut arribar al mutu
acord amb el propietari de la finca núm. 47 del parcel·lari de l’esmentat Projecte del terme
municipal de Pradell de la Teixeta, al no haver comparegut en l’expedient, per ser de titularitat
desconeguda, per la qual cosa s’han seguit els tràmits corresponents amb el Ministeri Fiscal.
L’expedient individual de l’esmentada finca s’ha tramitat pel procediment d’urgència en el
present expedient, i conformement amb l’acord de Junta de Govern de 26 d’abril de 2019, el 28
de maig de 2019 es va aixecar acta prèvia a l’ocupació.
Posteriorment, i de conformitat amb el Decret de la Presidència de 14 d’agost de 2019, el 9 de
setembre de 2019 es va consignar, en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la Diputació, el
dipòsit previ a l’ocupació d’aquesta finca per un import de 9,75 €, i es va aixecar l’acta d’
ocupació el 18 de setembre de 2019.
4. El 29 d’octubre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar l’
aprovació del full d’apreuament de la finca esmentada, que va ser redactat, en nom de la
Diputació de Tarragona, per l’enginyer agrònom Sr. XXX, per un import de 11,88 euros, amb el
següent detall:
Referència cadastral
Finca Titular cadastral

047

En investigació (art. 47 de la Llei 33/2003)
(propietari desconegut)

Expropiació
Polígon

Parcel·la

12

25

13 m2

Import full apreuament

11,88 €

Per tractar-se d’un propietari desconegut, l’acord d’aprovació del full d’apreuament es va
notificar al Ministeri Fiscal junt amb el full d'apreuament.
Aquest acord de Junta de Govern de 29 d’octubre de 2019 també va resoldre enviar, a la
Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya, l’expedient individual del preu just
de l’esmentada finca, per a la fixació del corresponent preu just, la qual cosa es va materialitzar
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mitjançant ofici de data 20 de novembre de 2019 (registre de sortida d’aquesta Corporació
núm. 2-2019-021520-1 de 25 de novembre de 2019).
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5. El 31 d’agost de 2020 (registre d’entrada d’aquesta Corporació núm. 2-2020-022228-1) s’ha
rebut la certificació de l’acord adoptat per la Secció Tarragona del Jurat d’Expropiació de
Catalunya, en sessió celebrada el 18 de febrer de 2020, en l’expedient de preu just de la finca
núm. 47 de l’esmentat Projecte, que el fixa en la quantitat total de 33,99 euros.
6. Atès que el 9 de setembre de 2019 es va consignar l’import de 9,75 euros com a dipòsit previ
a l’ocupació de la finca núm. 47 de l’esmentat Projecte, import que és una part del preu just que
correspon a l’expropiat, s’ha d’ampliar aquesta consignació en la quantitat de 24,24 euros més,
de 9,75 euros fins als 33,99 euros que la Secció Tarragona del Jurat d’Expropiació de
Catalunya ha fixat com a preu just d’aquesta finca.
Fonaments de dret
1. L’article 5 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que quan no
compareguin a l’expedient els propietaris o titulars de les finques afectades s’han d’entendre
les diligències amb el Ministeri Fiscal.
2. L’article 34 de la LEF disposa que el Jurat d’Expropiació Forçosa ha de decidir
executòriament sobre el preu just que correspongui als béns i drets objecte de l’expropiació.
3. D’acord amb l’art. 2 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya,
correspon al Jurat d’Expropiació de Catalunya les funcions de la taxació, el peritatge i la fixació
del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.
4. L’article 50.1 de la LEF diu que quan hi hagi qualsevol litigi o qüestió entre l’interessat i l’
Administració, s’ha de consignar el preu just per la quantitat que sigui objecte de discòrdia.
5. L’art. 52 de la LEF respecte de la tramitació d’urgència de l’expropiació forçosa.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar l’acord adoptat per la Secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de
Catalunya, en sessió celebrada el 18 de febrer de 2020, que fixa en la quantitat de 33,99 euros
el preu just de la finca núm. 47 del Projecte “Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta”.
SEGON. Reajustar la quantitat consignada en la Caixa de Dipòsits de la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona com a preu just corresponent a la finca núm. 47 del parcel·lari de l’
esmentat Projecte, de titularitat desconeguda, ampliant aquesta consignació en la quantitat de
VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (24,24 euros), de 9,75 euros fins
als 33,99 euros que la Secció Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya ha fixat com a
preu just d’aquesta finca.
TERCER. L’esmentada quantitat anirà amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost
de l'exercici 2020.
QUART. Notificar aquest acord al Ministeri Fiscal, i traslladar-ho al Servei d’Assistència al
Territori, a la Intervenció General i a la Tresoreria d’aquesta Corporació.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
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16. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-1110 DE LA CARRETERA T330 AL LÍMIT DE PROVÍNCIA (LOT 4).

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 E11CB6EBC9774FFE8E87AE93B4C99724 i data d'emissió 27/10/2020 a les 09:57:50

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 20 de novembre de 2018, l’empresa CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS
1999,SL (NIF núm. B61881298) va constituir la garantia definitiva per un import de 1.025,88 €,
per a respondre del contracte del servei d'assistència tècnica per la redacció del projecte
constructiu de condicionament de la carretera T-1110 de la carretera T-330 al límit de província
(lot 4) , del qual va resultar adjudicatària per decret de Presidència núm. 2018-0003885, de
data 18 de gener de 2018.
2. En data 22 de juliol de 2019, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del contracte, en la que es fa constar que els treballs contractats van
estar lliurats i finalitzats. La data de recepció final determina l’inici del termini de garantia d’un
(1) any.
3. En data 28 de setembre de 2020, el cap de servei de Projectes i Obres de l’Àrea del Servei d’
Assistència Municipal informa que el contracte es va liquidar, sense que resti cap obligació
pendent d’abonar amb el contractista, i que es procedent retornar la garantia definitiva
constituïda.

Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP), preveu la
devolució i cancel·lació de la garantia del contracte.
2. L'article 210.4 de la LCSP, preveu la liquidació dels contractes.
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 del servei d'assistència tècnica per la redacció del
projecte constructiu de condicionament de la carretera T-1110 de la carretera T-330 al límit de
província (lot 4) per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l’empresa CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999,SL (NIF núm.
B61881298) la garantia definitiva del contracte, per import de MIL VINT-I-CINC EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS ( 1.025,88 €), constituïda el dia 20 de novembre de 2018,
mitjançant carta de Pagament núm. 2018000804, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
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Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea del Servei d’
Assistència Municipal.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
17. MODIFICAR L'IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER ACTUACIONS INCLOSES EN EL
CATÀLEG DE SERVEIS CULTURALS PER A L'ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. En data 10 de març de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
diverses convocatòries per a regir el procediment de concessió de subvencions gestionades
per la Unitat de Cultura.
2. La publicació al BOPT de l’aprovació de les esmentades convocatòries va quedar suspesa
donades les mesures excepcionals davant la COVID-19 que s’establien al RD 463/2020, de 14
de març i el Decret de la Presidenta núm.2020-0000881, de 15 de març.
3. La convocatòria de concessió de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals
descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions
culturals dels ens locals durant l’any 2020, va mantenir la seva vigència amb dues
modificacions que afectaven l’inici de presentació de sol·licituds i al nombre de resolucions
anuals i va ser publicada al BOPT en data 8 de juny de 2020.
4. Aquesta convocatòria tenia destinat un import total d’1.500.000 euros a l’aplicació
pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent. (A- 2020006715).
5. A causa de les circumstàncies derivades de la pandèmia, durant el període de l’estat d’
alarma des del 14 de març fins a mitjans de juny de 2020 no s’ha efectuat cap contractació amb
càrrec a l’e-catàleg. A més durant l’estiu que és el període en què habitualment hi ha més
contractació hi ha hagut una situació en què s’han anul·lat moltes actuacions dels municipis per
increment de casos COVID. A hores d’ara s’ha demostrat que el catàleg no té les mateixes
contractacions que en anys anteriors i per tant la concessió de subvencions per aquest
programa ha disminuït notablement.
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6. Els professionals autònoms i empreses que estan inscrits a l’e-catàleg i que no han actuat o
han tingut pèrdues per motiu de la COVID, poden acollir-se a la nova convocatòria que ha
acordat la Diputació a la Junta de Govern del 8 de setembre de 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 E11CB6EBC9774FFE8E87AE93B4C99724 i data d'emissió 27/10/2020 a les 09:57:50

7. Per aquest motiu i per fer en un futur pròxim una ampliació de crèdit en una altra
convocatòria (la de professionals autònoms i micro-empreses culturals) s’ha disposat que es
doni de baixa un import de 500.000 euros del total d’1.500.000 euros de la convocatòria
aprovada. Amb l’import que encara restarà a l’aplicació corresponent hi ha suficient crèdit per
cobrir les possibles contractacions que es produeixin per la resta de l‘any 2020.
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 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 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.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Modificar l'import de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades per actuacions incloses en el catàleg de serveis culturals
aprovada en data 10 de març de 2020, que passarà a ser d'1.000.000 d'euros.
Segon.- Donar de baixa el crèdit corresponent, per import de 500.000 euros, autoritzat a
l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent (A-2020006715)
Tercer .- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta modificació de la convocatòria a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones i publicar al BOPT.
Quart.- Comunicar l’acord a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant 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.
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DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 13 d'octubre de 2020 convenientment anonimitzada, en compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
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Pilar Sanchez Peña
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