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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 14 de juliol de 2020.
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 14 de juliol de 2020
Hora d'inici: 13:05
Hora de finalització: 13:09
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
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)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Pau Ricoma Vallhonrat (ERC)

* Assiteix la Il·ltre. Sra. Silvia Puerto i Lleixà que per decret de Presidència núm. 2020-0002366
de 8 de juliol de 2020 va ser nomenada membre de la Junta de Govern.
*El Sr. Pau Ricomà i Vallhonrat ha presentat renúncia al càrrec de diputat el dia 23 de juny de
2020 i el Ple de la Corporació queda assabentat el dia 26 de juny de 2020, en conseqüència, el
Sr. Ricomà deixa de formar part de la Junta de Govern.
Per raons de carrega de dades automàtica del sistema informàtic no ha estat possible
incorporar aquesta informació actualitzada en l'apartat corresponent d'Assistents.

Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència del
Sr. Tomàs Carbonell Vila, 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.
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ACORDS
SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2020.
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S'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 7 de juliol de 2020 amb el resultat de votacions que
s'indica:
Vots a favor.........................9 dels diputats membres dels grups polítics Junts i ERC
Abstenció............................1 de la diputada membre del grup polític ERC, Il·ltre. Sra. Silvia
Puerto i Lleixà perquè a la sessió del 7 de juliol no formava part de la Junta de Govern.

Serveis jurídics
2. DECLARAR EL DESISTIMENT D'UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PRESENTADA CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (2020-4258).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics , la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- Per escrit registrat en data 13 de març de 2020 al Registre General de la Diputació de
Tarragona, el senyor XXX, actuant com a lletrat de la companyia Liberty Seguros i obrant en
nom del senyor XXX presentà un escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial contra la
Diputació de Tarragona per danys soferts, segons manifesta, en data 15 de gener de 2020,
sobre les 8:30 hores, al vehicle Suzuki Vitara amb matrícula XXX, conduït per la senyora XXX,
quan circulava per la carretera T-3231 i va impactar contra unes pedres que, segons indica, es
trobaven a la via.
Per aquests danys la companyia Liberty Seguros sol·licita una indemnització de 531,14 euros; i
el senyor XXX, una indemnització per import de 99 euros.
2.-Aquest procediment administratiu va quedar suspès en aplicació de la disposició addicional
tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Fins a la data 1 de juny de 2020 quan,
d'acord amb l'establert al RD 537/2020, de 22 de maig, es va reprendre el còmput dels terminis
administratius suspesos pel RD 463/2020.
3.- Mitjançant escrit de 9 de juny de 2020 es va concedir al reclamant el termini de 10 dies
hàbils per esmenar els defectes existents en l'escrit de reclamació presentat, atès que en la
sol·licitud consta la signatura del senyor XXX i de l’advocat XXX, indicant que aquest lletrat
actuarà en el seu nom i representació, però no s’acredita formalment aquesta pretesa
representació mitjançant l’aportació de poders notarials, document privat d’apoderament amb
legitimació notarial de signatura o poders apud acta, motiu pel qual s’adverteix al reclamant que
en cas de no aportar cap d’aquests documents de concessió formal de la representació no es
tindria per acreditada la representació en el procediment d’acord amb el que disposen els
articles 68.1 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
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4.- Mitjançant escrit de data 17 de juny de 2020, el senyor XXX manifesta la seva voluntat de
no continuar amb el procediment de responsabilitat patrimonial respecte la indemnització per ell
reclamada.
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Fonaments de dret
L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (en endavant, LPACAP) contempla de manera conjunta el
desistiment i la renúncia com una de les formes d’acabament del procediment perquè ambdues
figures produeixen la finalització del procediment en curs.
D’acord amb la LPACAP, el particular pot desistir, de manera expressa, en qualsevol moment
del procediment abans de recaure la resolució administrativa que li posi fi, mitjançant escrit
presentat a l’òrgan administratiu competent a través dels llocs de presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions previstos a l’article 16 LPACAP o bé per mitjans informàtics o
telemàtics, conforme al que disposa l’article 14 LPACAP.
Tal com es pot comprovar a l’expedient, mitjançant escrit de data 17 de juny de 2020, el senyor
XXX manifesta la seva voluntat de no continuar amb el procediment de responsabilitat
patrimonial respecte la indemnització per ell reclamada.
Per tant, segons el que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015 (LPACAP) correspon declara’l
desistit en la seva reclamació.

En conseqüència, S'ACORDA:
Declarar el desistiment en la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor
XXX contra la Diputació de Tarragona, sense entrar en la tramitació del procediment respecte
la indemnització per ell reclamada.
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.

Patrimoni
3. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DE LA FACTURA CORRESPONENT A
L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
SUBSCRITA AMB MAPFRE PER AL PERÍODE 01/08/2020-31/07/2021.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni , la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 1 d’agost de 2003 la Diputació de Tarragona va subscriure amb Mapfre España,
Compañia de Seguros y Reaseguros, SA, la contractació de la pòlissa d’assegurança núm.
XXX de responsabilitat civil de la Diputació de Tarragona.
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2. Al pressupost de despeses de l'exercici 2020 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/920/22401 per import de 75.000,00€, i aquest import està
destinat entre d'altres al pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de la
Diputació de Tarragona.
3. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa correspon a la Junta de Govern, en
virtut de la delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370,
de 14 d'agost de 2019.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança te caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXX de
responsabilitat civil de la Diputació de Tarragona pel període 01/08/2020 a 31/07/2021, per
import de 70.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6012-920-22401.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Projectes Europeus i Regió del Coneixement
4. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ AL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL
DEL CAMP PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER - ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp es constitueix com a grup d’acció
local (GAL) per a l’aplicació en el seu àmbit territorial de les accions de desenvolupament local
participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 20142020, d’acord amb el conveni de col·laboració signat amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
El consorci té com a objecte la promoció i el desenvolupament rural, econòmic i social en el seu
àmbit territorial i més específicament gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats en
el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o privats que contribueixin a
revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació lligada al territori, eliminar les
desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones.
L’àmbit territorial del consorci engloba 93 municipis de les comarques de l’Alt Camp, Baix
Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
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Les accions desenvolupades pel consorci, emmarcades en el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020 tenen una doble vessant: per una banda, la realització de
projectes estratègics i activitats i, per l’altra, informar i assessorar els titulars d’activitats
econòmiques i els emprenedors/es per tal que puguin accedir als ajuts previstos pel programa
Leader.
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La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori.
Aquesta comesa es porta a terme mitjançant actuacions pròpies i accions de suport als agents
socials i econòmics de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En aquest sentit, la Diputació de Tarragona valora la conveniència de col·laborar amb el
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp en el desenvolupament del programa
Leader de diversificació de l’activitat econòmica del medi rural durant l’any 2020. Les activitats
d’aquest programa es concreten en el recolzament als 93 municipis i als 6 consells comarcals
de l’àmbit territorial de l’esmentat consorci. Es tracta de col·laboració per a la generació de
projectes d’inversió, estratègics pel territori, tant d’aquests propis ens com de les activitats
econòmiques locals i de les propostes dels emprenedors/es, i per tal que es generin projectes
estratègics de territori i també projectes de cooperació entre els GAL.
En l’orgànic de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement per a l’exercici 2020 hi
ha una assignació nominativa a favor del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del
Camp per import de 64.800,00€ (aplicació pressupostària 2020 5050 414 46705 01).
En data 14 de maig de 2020, mitjançant l’EACAT (RE 1-2020-010803-2 de 14/05/2020) el
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp va trametre, via EACAT, la sol·licitud de
subvenció per al cofinançament de les activitats relacionades amb la gestió del programa
Leader en l’àmbit d’actuació d’aquest consorci durant l’any 2020 per un import de 64.800 €.
Posteriorment, el 20 de maig pel mateix canal (RE 1-2020-011129-2) va enviar un certificat on s’
especifica que l’IVA suportat en relació a aquest projecte no és deduïble.
Addicionalment, a petició de la unitat gestora, en data 10 de juny de 2020, l’entitat va presentar
telemàticament (RE 1-2020-013175-2) la sol·licitud de subvenció convenientment esmenada
per la seva correcta tramitació.
L’entitat sol·licitant va acreditar documentalment que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona. Per tant, la unitat gestora informa que l’entitat compleix
els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
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.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/09/2020 a les 10:29:40

Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic del
sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp una subvenció per
donar suport a la gestió del programa Leader en el seu àmbit d’actuació, en els termes
següents:
Beneficiari: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.
Municipi: Montblanc
Concepte: Suport a la gestió del programa Leader en l’àmbit d’actuació del Consorci
Leader de Desenvolupament Rural del Camp (2020)
Pressupost Elegible: 190.400,00 euros
% concedit: 34,03 %
Import concedit: 64.800,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-414-46705-01
IVA: No deduïble, inclòs en el pressupost elegible.

Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.

Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

Certificat de l’entitat, detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat, amb el
vistiplau del president, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest balanç haurà d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data
de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.

Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses; o informe d’auditor.

D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, en el cas que
alguna de les despeses imputades superi l’import establert en la Llei de contractes del
sector públic vigent, en cas de subministrament de béns d’equips o prestació de serveis
per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia, degudament
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confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de diferents proveïdors i
justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en la més avantatjosa
econòmicament.

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 022AA5056C2342C491AEEB08BA213F12 i data d'emissió 02/09/2020 a les 07:45:51

Certificat de l’entitat, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del president, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a aquest projecte.

Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra dels productes resultants (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha de fer constar de manera
visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip
corresponent.

Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells,
tríptics, opuscles i altres elements de divulgació on consti el suport de la Diputació de
Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 31 de març de 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de Subvencions
de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i comunicar-ho a
Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
5. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU PER LA 52ENA. EDIC. DE LA UNIVERSITAT CATALANA
D'ESTIU.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu en data 12 de maig de 2020, (RE 1-2020-010715-2)
ha tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per a l’organització de la 52ena.
edició de la Universitat Catalana d’Estiu. Presenta una memòria de totes les activitats anuals
que es duen a terme i un pressupost específic de 16.700 euros.
2. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu té entre els seus objectius desenvolupar
interdisciplinàriament, una programació de cursos i activitats complementàries de les que
habitualment fan les diferents universitats i, també pretén ser una vegada més l’única
manifestació cultural i educativa on conflueixen estudiants i professors d’arreu dels Països
Catalans.
3. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu compleix tots els requisits establerts a la normativa
reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix ha acreditat documentalment que
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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
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
4. La Fundació Universitat Catalana d'Estudi manifesta que té un IVA amb prorrata del 4%
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5. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori i amb altres iniciatives que tenen interès pels ciutadans de la demarcació, per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en la continuïtat dels serveis i contribuir al
desenvolupament i difusió de la cultura.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-326-48900, amb un import de 10.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona 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, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu una subvenció per la 52ena.
edició de la Universitat Catalana d’Estiu, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Municipi: Barcelona
Concepte: 52ena. edició de la Universitat Catalana d’Estiu
Pressupost Elegible: 16.700 euros
% concedit: 59,88%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/326/48900
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No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA, quan aquests tinguin
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord a la Base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/09/2020 a les 10:29:40

El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar
compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions i ingressos, les quantitats no poden
excedir el cost total de l’actuació.
Setè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Vuitè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
6. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A FAVOR DE L’
AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA, PER AL CONDICIONAMENT D’UN CAMÍ DE
SERVEI A LA TV-3404.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.El 23 de març de 2020, l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja va presentar una sol·licitud de
subvenció pel condicionament d’un camí de servei a la TV-3404, que permetrà fer un vial de
servei per accedir a les futures parcel·les industrials que donarà més seguretat a la via pública.
2. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i comarques i
pretén donar suport a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja per finançar aquesta inversió.
3. L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja ha presentat els documents tècnics en què es
concreten les obres, així com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual
servirà de base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la
subvenció concedida.
4. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i han
emès informe favorable sobre la subvencionalitat de la inversió.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2020/1010/454/76223/02 la Diputació de
Tarragona té consignats 40.000,00 €, per l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, pel
condicionament d’un camí de servei a la TV-3404.
6. Pel que fa a l'IVA de l'actuació l'ens local ha certificat que aquest no es deduïble.
7. L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja ha declarat de manera expressa i responsable que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 26 de juny de 2020, la Tresoreria d'aquesta corporació ha comprovat que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
9. 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. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
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3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja una subvenció, en els termes
següents:
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Condicionament camí de servei TV-3404
Pressupost Elegible: 43.842,37 euros (IVA inclòs)
% concedit: 91,24%
Import concedit: 40.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020/1010/454/76223/02
Total: 40.000,00 euros
Segon.- L'actuació subvencionada es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans sense que en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos de
l'actuació superi el cost de la mateixa.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions de l'obra subvencionada, i per poder obtenir la
subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
documentació següent:

Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació d’
obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el nom i
descripció de l’actuació subvencionada, el cost total i l’import subvencionat.
Certificació d’obres, d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb la darrera certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
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Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.

El termini d’execució de l'actuació subvencionada finalitza el 31/07/2020.
El termini per presentar la documentació justificativa és de dos mesos a comptar des de la data
màxima d’execució fixada en l’acord de concessió.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació d'un mes pel termini per a presentar la documentació
justificativa, d'acord amb el previst a l’article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
Cinquè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions es
sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Sisè.- També ha de trametre a la Diputació de Tarragona la informació que sigui necessària
per tal que la inversió municipal es consideri, si s'escau, com a financerament sostenible.
Setè.- L'import de la subvenció concedida té el caràcter d'import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. En aplicació de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms es pot variar l'import inicialment atorgat si es
produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import
del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per
a valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de l'execució
de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el certificat de
l'obligació reconeguda.
Vuitè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta proposta 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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Novè.- Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció General d’
aquesta Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
7. APROVAR CONVENI D’ADQUISICIÓ DE BÉNS PER MUTU ACORD SIGNAT AMB
PROPIETÀRIA AFECTADA PEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE SEGA I ESBROSSADA
DE CUNETES I MARGES I PODA D’ARBRAT A LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. LOTS 1 I 2.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada en data 9 de febrer
de 2018, va acordar l’adjudicació del contracte dels serveis de sega i esbrossada de cunetes i
marges i poda d'arbrat a les carreteres de la Diputació de Tarragona Lots 1 i 2.
2. El 3 de març de 2020, els responsables del Servei d’Assistència al Territori han informat que,
durant les tasques d’inspecció de la carretera T-301 que va des de Tortosa a Benifallet, s’ha
detectat uns arbres que, per la seva proximitat a la carretera esmentada, limita la visibilitat al
PK 7+400, per la qual cosa és necessari la seva tala en la següent finca i titular:
Titular
XXX

Polígon

Parcel·la

Terme municipal

XXX

XXX

Bítem-Tortosa

3. S’ha signat, amb la titular de la finca afectada per l’execució d’aquestes actuacions, conveni
d’adquisició de béns per mutu acord, en el qual es determina la quantia de la indemnització
considerada justa per la Diputació.
Aquest conveni figura al present expedient.
Fonaments de dret
1. La Llei 33/2003, de Patrimoni de les administracions públiques (en endavant, LPAP), en el
seu article 116, regula el procediment per a l'adquisició d'immobles per part de les
Administracions Públiques, indicant que l'adquisició directa és possible quan sigui necessària
per les peculiaritats de la necessitat de satisfer i la urgència de l'adquisició resultant
d'esdeveniments imprevisibles.
En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar el conveni d’adquisició de béns per mutu acord signat amb la titular de la
finca que es relaciona, de conformitat amb les dades que figuren al present expedient:
Propietari
XXX

Domicili

NIF

Import

Carrer XXX
43511 Tivenys

XXX
TOTAL

220,00
220,00
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SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de l'esmentat import de DOS-CENTS VINT EUROS
(220,00), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2020.
TERCER. Transferir l’import esmentat al número de compte autoritzat per la titular de la finca a
aquests efectes.
QUART. Comunicar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i
a la Tresoreria general.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
8. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE
SERVEIS PER L'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DUPROCIM, PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA 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 2 de desembre de 2016, l'empresa ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL (B25820333), va constituir la garantia definitiva per un import de 391,22 euros per a respondre
del contracte de serveis per l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil MunicipalDUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona (Lot 1), del qual va resultar
adjudicatària per decret de Presidència núm. 2016-003903 de data 30 de desembre de 2016.
El contracte es va formalitzar el dia 27 de gener de 2017.
2. En data 11 de juny de 2019, es van recepcionar els serveis per l'elaboració del Document
Únic de Protecció Civil Municipal-DUPROCIM, per diversos municipis de la província de
Tarragona (Lot 1), manifestant que els treballs contractats (municipis de la Pobla de Massaluca
i Alcanar) havien estat lliurats i finalitzats d'acord amb les prescripcions establertes als plecs,
amb una execució del 57,21%, degut a la renúncia de l’Ajuntament d’Alcanar. La data de l’Acta
de recepció final determina l’inici del termini de garantia que és d’un (1) any.
3. Per acord de Junta de Govern de data 5 de novembre de 2019, es va aprovar la liquidació
del contracte (Lot1), corresponent a l'execució del 57,21%, per un import de 5.416,17 € (IVA
inclòs), no quedant obligacions pendents amb l’empresa adjudicatària.
4. En data 29 de juny de 2020, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) informa que, un cop transcorregut el termini
de garantia, no hi ha cap inconvenient perquè es tramiti la devolució de la garantia, constituïda
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per a respondre del contracte dels serveis per l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal - DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona del Lot 1.
Fonaments de dret
1. L’article 102 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació de
les garanties dels contractes.
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2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la devolució de la garantia dels contractes 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- 0003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL, SL (B-25820333) la garantia
definitiva del contracte de serveis per l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal -DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona (Lot 1), constituïda
el dia 2 de desembre de 2016, amb la carta de pagament núm. 2016000805, d’un import de
TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (391,22 €), prèvia
acreditació davant de la Tresoreria General de la Diputació d’estar al corrent del compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i 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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

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

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 14 de juliol 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
Pilar Sanchez Peña
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