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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 5 d'abril de 2022
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 5 d'abril de 2022
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:16
Lloc: Sala Julio Antonio
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual (ERC)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

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

Assisteix també el 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 i les competències delegades per acord del Ple de data 2 d’agost i 29 de
novembre 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 29 DE MARÇ DE 2022.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 29 de març de 2022.
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Serveis Jurídics
2. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. XXX, DE DATA 8 DE MARÇ DE 2022, DICTAT PEL
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. XXX DE REUS EN EL JUDICI VERBAL NÚM. XXX,
INTERPOSAT PER JOCAN REUS 2000 SL CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I MÉS.
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. La mercantil Jocan Reus 2000 SL va interposar una demanda civil contra la Diputació de
Tarragona, Blaster 97, SL, Comunitat de Propietaris carrer XXX núm. XXX, i Pujol Monne SL
per la reparació de danys i indemnització de danys i perjudicis per unes filtracions d’aigua en
un habitatge del carrer XXX, núm. XXX.
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Jutjat de Primera Instància núm. XXX de Reus,
amb el núm. de Judici Verbal XXX.
2. En data 8 de març de 2022 de l’esmentat Jutjat va dictar el Decret núm. XXX pel qual es
declara finalitzat el procediment donat que abans d’emplaçar la part demandada per contestar
la demanda la part actora ha desistit del recurs.
La part dispositiva del Decret estableix:
“PARTE DISPOSITIVA
Sobreseo el presente proceso; si bien la parte demandante puede promover otro nuevo sobre
el mismo objeto.
Impongo las costas causadas a la parte demandante.
Declaro finalizado este proceso y el archivo de las actuaciones.”
Fonaments de dret
L’article 20.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC), estableix que la part
demanant pot desistir unilateralment del judici abans que la part demandada sigui emplaçada
per a contestar la demanda o citada per al judici.
En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats del Decret núm. XXX dictat en data 8 de març de 2022 pel Jutjat de
Primera Instància núm. XXX de Reus.
Règim de recursos:
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- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.

Patrimoni
3. DONAR COMPTE DE L’AUTORITZACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA,
ALIMENTACIÓ I AGÈNCIA RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA
TRANSMISSIÓ A L’AJUNTAMENT DE VILAPLANA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL
REFUGI DE LA MUSSARA.
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De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. El 25 de gener de 2022, la Junta de Govern va resoldre transmetre a l’Ajuntament de
Vilaplana la concessió demanial de 3.839 m2 de la forest número 80 del Catàleg, anomenada
la Mussara, Cap d’Avall i Plans d’en Patxó, a Vilaplana, per a la regularització, ampliació i
gestió d’un refugi de muntanya, i que es va atorgar a la Diputació de Tarragona per resolució
de data 13 de febrer de 2009.
La transmissió de concessió demanial i la cessió de drets sobre les instal·lacions que ha
construït la Diputació a favor de tercers requereix la prèvia autorització expressa del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ara el Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2. El 26 de gener, registre de sortida de l’EACAT número 2022-000001597, la Diputació de
Tarragona sol·licita l’autorització expressa per a la transmissió de la concessió demanial a favor
de l’Ajuntament de Vilaplana.
3. El 17 de març de 2022, registre d’entrada de l’EACAT número 2022-0000010327, el
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya
notifica la resolució de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de data 17
de març de 2022, que autoritza la transmissió de la concessió de domini public de 3.839 m2 de
la forest número 80 del Catàleg, anomenada la Mussara, Cap d’Avall i Plans d’en Patxó, a
Vilaplana, a l’Ajuntament de Vilaplana.
Fonaments de dret
Resolució de 13 de febrer de 2009, per la qual s’atorga a la Diputació de Tarragona una
concessió de domini públic a la forest anomenada la Mussara, Cap d’Avall i Plans d’en Patxó,
propietat de la Generalitat de Catalunya al terme municipal de Vilaplana.
En concret, en el Plec de Condicions administratives particulars que regeix en la concessió
administrativa, el seu apartat "VI. Transmissió de drets reals", estableix que la transmissió de la
concessió i la cessió de drets sobre les instal·lacions que ha construït la Diputació a favor de
tercers requereix la prèvia autorització expressa del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, ara el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats de l’autorització del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agència
Rural de la Generalitat de Catalunya de la transmissió a l’Ajuntament de Vilaplana de la
concessió de domini públic de 3839 m2 de la forest número 80 del Catàleg, anomenada la
Mussara, Cap d’Avall i Plans d’en Patxó, a Vilaplana. Amb aquesta autorització queda
perfeccionada la transmissió de dita concessió a l’Ajuntament de Vilaplana.
Règim de recursos:
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- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

Cultura
4. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS, A LES
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I A ALTRES ENS DEPENDENTS, DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, DESTINADES A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A
AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS (ANY 2022)
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
La Diputació de Tarragona, en el marc del seu àmbit competencial de l’article 36 de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, manté l’interès de contribuir de
manera activa i de donar suport financer a les demandes socials i econòmiques dels ens locals
de la demarcació de Tarragona i també de les persones i de les entitats públiques i privades,
per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de línies de subvencions
orientades a objectius que incorporen, a més, polítiques socials inclusives.
En compliment dels mandats legals s’han adaptat els procediments administratius vinculats a
les subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de
subvencions, que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a
simplificar i facilitar els tràmits i la interrelació amb les persones beneficiàries. D'aquesta
manera, la normativa pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir-los el
context adequat a les necessitats administratives actuals.
Les Bases generals de subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona incorpora la visió i els valors de l'Agenda 2030:
entre altres, la innovació, la cooperació, el treball per la sostenibilitat i en la recerca del bé
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comú, la integritat i la transparència. En el desplegament d'aquest pla corporatiu, l’any 2020 la
Diputació es va adherir a l’Aliança Catalunya 2030 i va posar de manifest, així, el compromís
institucional ferm per treballar activament, des del territori, per a l'assoliment dels objectius de
desenvolupament sostenible i per fer del país un bon lloc on viure. Les actuacions
subvencionades en aquesta convocatòria estan alineades amb els ODS 11, 16 i 17, en el sentit
que aquestes subvencions contribueixen a aconseguir que les ciutats siguin inclusives,
segures, resilients i sostenibles i a promoure unes institucions transparents i eficaces i l’aliança
per l’assoliment dels objectius.
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Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de julio, 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 pressupostària, 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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’
aprova 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. Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2022, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens
dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments
municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests
equipaments i en elements patrimonials (any 2022)
1) Objecte, finalitat de la concessió de la subvenció i beneficiaris
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, d’una banda, per a la
reforma o dotació d’equipaments culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural (inclosos els
edificis i indrets singulars o patrimonials), i, d’una altra banda, per a la conservació i inversió en
elements patrimonials, amb la finalitat de millorar-ne les condicions.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions són els ajuntaments, les entitats municipals
descentralitzades i altres ens que en depenen de la demarcació de Tarragona que tinguin la
propietat i la possessió d’aquests equipaments o elements patrimonials o que en tinguin la
cessió a llarg termini (mínim 15 anys).
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Aquestes subvencions són incompatibles amb les subvencions convocades en el marc del Pla
d’Acció Municipal (PAM), amb altres línies de concurrència i amb subvencions de concessió
directa de la Diputació de Tarragona que es puguin destinar a la mateixa actuació.

2) Actuacions i despeses admeses i excloses
Amb caràcter general, es consideren actuacions susceptibles de subvenció:
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1. Obres de conservació, reforma i millora dels equipaments municipals culturals i/o d’
interès ciutadà, inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials.

2. Adquisició de mobiliari, equipament informàtic, altres béns mobles i altres elements que,
dins el concepte de béns mobles, contribueixin a la millora de les condicions dels
equipaments municipals culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural.

3. Conservació i inversió en elements patrimonials culturals.

Actuacions excloses
En queden excloses les actuacions fetes en les dependències administratives municipals i els
edificis escolars destinats a nivells educatius obligatoris.
Despeses admeses
S’hi admeten les despeses pròpies de l’activitat, incloses les despeses de redacció del projecte.

3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció.

En el cas de les peticions per a obres de conservació, reforma i millora d’equipaments i
de conservació i inversió en elements patrimonials, el requisit de tenir-ne la titularitat o la

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 13/04/2022 a les 12:16:06

cessió s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció.

El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, que la
Diputació acredita d’ofici.
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Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures per donar l’adequada publicitat al finançament
públic de l’activitat objecte de subvenció, mitjançant la publicació, en tots els espais de difusió i
publicitat, ja siguin materials gràfics, entorns digitals o suports editats en qualsevol altre format,
que compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. Cal que ho facin en els termes
que s’especifiquen al punt 15 d’aquesta convocatòria.
b) 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 normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
A més,
c) El beneficiari està obligat a realitzar les contractacions corresponents de conformitat amb la
normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en compliment de
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, si escau.

4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva.

5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
És obligatori presentar la sol·licitud de subvenció i la resta de documentació a través del tràmit
electrònic específic habilitat a: https://seuelectronica.dipta.cat, seu electrònica de la Diputació
de Tarragona, en el tràmit habilitat.
Aquest tràmit específic conté tota la documentació preceptiva per a la avaluació de la sol·licitud
de subvenció.
Cada ajuntament, EMD o ens dependent pot presentar una sol·licitud, que podrà contenir els
conceptes de diverses inversions. Amb tot, caldrà tenir en compte que l’import total del conjunt
d’aquestes subvencions serà fins a l’import màxim que s’estableix per municipi.
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En cas que la suma total de l’import sol·licitat sigui superior a l’import màxim establert per
municipi, es requerirà que sigui l’ajuntament qui en determini les prioritats.
Documentació
En el moment de la sol·licitud o de la justificació, en el cas d’obres de conservació, reforma i
millora, cal presentar projecte tècnic d’acord amb el que s’expressa a l’annex 1.
En el cas d’adquisició de béns mobles i de la conservació i restauració d’elements patrimonials,
cal presentar un pressupost amb el detall dels béns a adquirir i amb els preus unitaris.
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A la sol·licitud també cal adjuntar el certificat d’inversions financerament sostenibles.
Termini
El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOPT i finalitza al cap d’un mes.

6) Criteris de valoració de les sol·licituds
La unitat instructora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i les sol·licituds es prioritzen
en funció dels criteris de valoració i distribució següents:
Municipis de fins a 250 habitants: fins a un màxim del 98 % del pressupost elegible
Municipis de 251 a 1.000 habitants: fins a un màxim del 95 % del pressupost elegible
Municipis de 1.001 a 2.000 habitants: fins a un màxim del 90 % del pressupost elegible
Municipis de 2001 a 5.000 habitants: fins un màxim del 85 % del pressupost elegible
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: fins a un màxim del 80 % del pressupost elegible
Municipis de 10.001 a 20.000 habitants: fins a un màxim del 70 % del pressupost elegible
Municipis de més de 20.000 habitants: fins a un màxim del 60 % del pressupost elegible
Per aplicar els criteris de població s'ha de tenir en compte el nombre d’habitants que consti en l’
últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística a la data de publicació de la
convocatòria.

7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim per municipi:
Municipis de fins a 250 habitants: 20.000 €
Municipis de 251 a 1.000 habitants: 25.000 €
Municipis de 1.001 a 2.000 habitants: 30.000 €
Municipis de 2001 a 5.000 habitants: 35.000 €
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 40.000 €
Municipis de 10.001 a 20.000 habitants: 45.000 €
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Municipis de més de 20.000 habitants: 50.000 €
En establir un import màxim de subvenció es calcula, si és el cas, la despesa mínima a
justificar per a cada subvenció, concepte que s'inclou en la resolució i que és l'import mínim
que ha de justificar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxima. En aquests
casos el percentatge de concessió es determina en relació amb la despesa mínima a justificar.
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Si en el moment de fer la sol·licitud es detecta que l’import de subvenció sol·licitat és superior
als màxims establerts per la convocatòria, l'import sol·licitat es limita a la quantia màxima a
subvencionar prevista a la convocatòria, sense que sigui necessari fer requeriment d’esmena
en aquest cas concret.

8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària: 2010-33076210-01 del pressupost de l’any 2022.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 3.000.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.

9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el règim vigent
de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

10) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds; en tot cas, la resolució i la publicació de la concessió han de ser
abans del 31 de desembre de 2022.

11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que
substitueix la notificació individual.

12) Acceptació
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La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.

13) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
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Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:

Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes
des de l’endemà de la publicació, davant de la presidenta de la Diputació.

14) Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades s’inicia l’1 de gener de 2022 i finalitza el
30 de juny de 2023.
Aquest termini no es pot ampliar, de manera que les actuacions per a les quals es demana la
subvenció han de ser viables i realitzables dins del període d’execució.

15) Termini i forma de justificació
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:

Expedient únic de justificació que consta de: memòria explicativa; relació de la totalitat
de les despeses pagades o en fase de reconeixement de l’obligació i balanç econòmic
de l’activitat o activitats subvencionades i certificació de l’expedient administratiu de
contractació en els supòsits exigits per l’article 31.3 de la Llei 38/2003, general de
subvencions, així com declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions
amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la presentada amb
la sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.

L’import de la justificació ha de ser la totalitat del pressupost presentat per valorar-ne la
concessió. En cas que no es justifiquin les despeses de tot el pressupost, s'ha de tenir
en compte el concepte de despesa mínima a justificar, que és l'import mínim que haurà
servit de base per establir la concessió al beneficiari i la subvenció màxima
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efectivament atorgada. Si no es justifica la despesa mínima, s’ha de reduir la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió.
Quan l’import justificat sigui inferior a l'import mínim a justificar, cal que s’indiqui si es
tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.
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Sigui com sigui, el beneficiari haurà d’executar la totalitat de la despesa que garanteixi l’
assoliment de la finalitat i l’objecte per als quals es va concedir la subvenció i que
permeti comprovar que l’activitat s’ha realitzat amb l’acompliment dels objectius
previstos inicialment.

En el cas de les obres, cal adjuntar les certificacions d’obres, degudament signades pel
tècnic o tècnica competent.

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada. Si la publicació de la subvenció es
realitza mitjançant les seus electròniques o pàgines web dels beneficiaris, s’ha de fer de
manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. En tot cas, cal
que en tots els materials i espais de difusió consti la frase: “Amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona”, juntament amb el seu logotip (que es pot descarregar des de
https://www.dipta.cat), d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’ha de
mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

Aquesta documentació s'ha de presentar per mitjans electrònics a través del tràmit específic
disponible a la carpeta de l'ens de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Termini
El termini per a justificar les subvencions atorgades per inversions és, com a màxim, fins al 30
de setembre de 2023.
En cas que
Reglament
formalment
de 15 dies;
cobrament.

el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord amb l'article 70.3 del
de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es requereix
l’aportació de la documentació per tal que es presenti en el termini improrrogable
en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de

16) Control financer sobre els beneficiaris
Segons la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
general de subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
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lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.

17) Pagaments de la subvenció concedida
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, on consti la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
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Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es fan
mitjançant el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

18) Canvi de destí
No es pot sol·licitar un canvi de destí de les actuacions subvencionades.

19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són incompatibles amb les subvencions convocades en el marc del Pla
d’Acció Municipal (PAM), amb altres línies de concurrència i amb subvencions de concessió
directa de la Diputació de Tarragona que es puguin destinar a la mateixa actuació.
D’altra banda, són compatibles amb altres ingressos o ajuts atorgats per altres administracions
públiques destinats a la mateixa actuació.
En qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.

20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis, ja que el percentatge
que no subvenciona la Diputació es pot finançar, si és el cas, amb qualsevol altre tipus d’ingrés.

21) Criteris de graduació d’incompliments
S’estableixen a les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.

22) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
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Un extracte d’aquesta convocatòria es publica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
S’ha de registrar la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
ANNEX 1
Requisits mínims que ha de contenir la documentació tècnica
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OBRES:
1. ÀMBIT ARQUITECTURA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA MÍNIMA QUE HAN DE CONTENIR
ELS PROJECTES
La memòria valorada no apareix descrita ni en la Llei de l'Edificació ni al Codi Tècnic de
l'Edificació
Pressupost de contracte sense IVA < 10.000 €
Només en casos excepcionals de petites obres s’acceptaria un document similar a l’
anomenada memòria valorada que constarà de:

Memòria descriptiva i constructiva
Justificació normativa urbanística
Plànols detallats similars als del projecte executiu o sobre l’obra que s’executa
Pressupost, que estarà format per:
Preus unitaris
Preus descompostos
Amidaments
Pressupost
Resum de pressupost
Nota: No s’acceptaran pressupostos en què hi hagi moltes
partides alçades, ja que no poden ser revisables en l’execució de l’obra
Fotografies estat actual
Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut segons
estableixi la legislació vigent

Obres de manteniment i reparació que no afectin l'estructura (Pressupost de contracte
sense IVA < 20.000 €)
El projecte constarà com a mínim dels següents documents:

Memòria descriptiva i constructiva
Justificació normativa urbanística
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Plànols detallats similars als del projecte executiu o sobre l’obra que
s’executa
Pressupost, que estarà format per:
Preus unitaris
Preus descompostos
Amidaments
Pressupost
Resum de pressupost
Nota: No s’acceptaran pressupostos en què hi hagi moltes partides alçades, ja
que no poden ser revisables en l’execució de l’obra
Plànols:
Plànol d’emplaçament i situació
Plànol en planta, seccions i alçats de l’estat actual.
Plànol en planta, seccions i alçats de la proposta, reforma, restauració...
Fotografies estat actual
Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut segons estableixi la
legislació vigent

Obres de manteniment i reparació que afecti l'estructura
S’ha de presentar projecte executiu
2. ÀMBIT ENGINYERIA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA MÍNIMA QUE HAN DE CONTENIR
ELS PROJECTES
Per a inversions amb import inferior al determinat per la normativa contractual vigent per
als contractes menors o com a document previ al projecte
Heu de presentar l'avantprojecte que ha de contenir, com a mínim, els documents següents:

Memòria
Plànols
Plànols d’informació
Situació i emplaçament
Estat actual
Plànols de treball
Valoració econòmica
Estat d’amidaments
Pressupostos parcials o per capítols
Pressupost d’execució material (PEM)
Pressupost d’execució per contracta (PEC)
Pressupost per a coneixement de l'administració

Per a inversions amb import superior al determinat per la normativa contractual vigent
per als contractes menors o que obligui la normativa específica
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S’ha de presentar projecte executiu, que ha de contenir, com a mínim, els documents següents:

Memòria
Plànols
Plànols d’informació
Situació i emplaçament
Estat actual
Plànols constructius i de replanteig
Plànols de treball
Plec de prescripcions tècniques (definició de les obres; disposicions tècniques a
considerar; materials, dispositius i instal·lacions i les seves característiques; execució i
control de les obres; mesura, valoració i abonament de les obres i recepció)
Pressupost
Estat d’amidaments
Quadres de preus
Pressupostos parcials o per capítols
Pressupost d’execució material (PEM)
Pressupost d’execució per contracta (PEC)
Pressupost per a coneixement de l’administració
Estudi/Estudi bàsic de seguretat i salut (Real Decret 1627/1997)
Altres documents previstos en normatives d’aplicació (Exemple: Estudi d'impacte
ambiental).

REQUISITS GENERALS DELS DOCUMENTS TÈCNICS

Els documents tècnics ha d'estar signats per un tècnic competent i han de permetre
presentar ofertes i realitzar les certificacions de les obres executades.

Els documents tècnics de les obres executades per administració han de tenir els
mateixos elements, però no han d'incorporar ni les despeses generals ni el benefici
industrial.

Si el pressupost per al coneixement de l'administració coincideix amb el pressupost
d'execució per contracta (PEC), no serà necessari expressar el primer.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria: Subvencions als
ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la
demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’
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interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials
(any 2022), per un import total de 3.000.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària: 2010-330-76210-01 del pressupost de l’any 2022.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
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Cinquè. 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.
5. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DESTINADES A INVERSIONS EN
EQUIPAMENTS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A
AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS (ANY 2022).
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
La Diputació de Tarragona, en el marc del seu àmbit competencial de l’article 36 de la Llei 7
/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, manté l’interès de contribuir de
manera activa i de donar suport financer a les demandes socials i econòmiques dels ens locals
de la demarcació de Tarragona i també de les persones i de les entitats públiques i privades,
per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de línies de subvencions
orientades a objectius que incorporen, a més, polítiques socials inclusives.
En compliment dels mandats legals s’han adaptat els procediments administratius vinculats a
les subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de
subvencions, que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a
simplificar i facilitar els tràmits i la interrelació amb les persones beneficiàries. D'aquesta
manera, la normativa pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir-los el
context adequat a les necessitats administratives actuals.
Les Bases generals de subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
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El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona incorpora la visió i els valors de l'Agenda 2030:
entre altres, la innovació, la cooperació, el treball per la sostenibilitat i en la recerca del bé
comú, la integritat i la transparència. En el desplegament d'aquest pla corporatiu, l’any 2020 la
Diputació es va adherir a l’Aliança Catalunya 2030 i va posar de manifest, així, el compromís
institucional ferm per treballar activament, des del territori, per a l'assoliment dels objectius de
desenvolupament sostenible i per fer del país un bon lloc on viure. Les actuacions
subvencionades en aquesta convocatòria estan alineades amb els ODS 11, 16 i 17, en el sentit
que aquestes subvencions contribueixen a aconseguir que les ciutats siguin inclusives,
segures, resilients i sostenibles i a promoure unes institucions transparents i eficaces i l’aliança
per l’assoliment dels objectius.
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Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de julio, 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 pressupostària, 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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’
aprova 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. Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2022, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a
inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a
aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022)

1) Objecte, finalitat de la concessió de la subvenció i beneficiaris
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, d’una banda, per a la
reforma o dotació d’equipaments culturals, d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, i,
d’una altra banda, per a la conservació i inversió en elements patrimonials, amb la finalitat de
millorar-ne les condicions.
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les entitats sense ànim de lucre amb domicili fiscal
a la demarcació de Tarragona que tinguin la propietat i la possessió d’aquests equipaments o
elements patrimonials o que en tinguin la cessió a llarg termini (mínim 15 anys).
En queden exclosos els centres educatius, les AMPA i les associacions de veïns.
Aquestes subvencions són incompatibles amb altres línies de concurrència i amb subvencions
de concessió directa de la Diputació de Tarragona que es puguin destinar a la mateixa actuació.

2) Actuacions i despeses admeses i excloses
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Amb caràcter general, es consideren actuacions susceptibles de subvenció:

a. Obres de conservació, reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans destinats
preferentment a usos culturals, cívics i socials.

b. Adquisició de mobiliari, equipament informàtic, altres béns mobles i altres elements que,
dins el concepte de béns mobles, contribueixin a la millora de les condicions dels
equipaments municipals culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural.

c. Conservació i inversió en elements patrimonials culturals.

Despeses admeses
S’hi admeten les despeses pròpies de l’activitat, incloses les despeses financeres directament
imputables a l’actuació i les despeses de redacció del projecte.
Despeses excloses

a. Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat, com ara el lloguer de la seu de l’
entitat, subministraments regulars, manteniment dels aparells informàtics, compra de
material d’oficina, despeses de serveis professionals no imputables directament a l’
actuació, etc.

b. Les despeses ordinàries de manteniment de les instal·lacions de l’entitat.

3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
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Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
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El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció.

El requisit de ser una entitat amb domicili fiscal a la demarcació de Tarragona s’ha d’
acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable, que forma
part del formulari de sol·licitud de la subvenció.

En el cas de les peticions per a obres de conservació, reforma i millora d’equipaments i
de conservació i inversió en elements patrimonials, el requisit de tenir-ne la propietat i
possessió o la cessió s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable, que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció.

El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, que la
Diputació acredita d’ofici.

Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures per donar l’adequada publicitat al finançament
públic de l’activitat objecte de subvenció, mitjançant la publicació, en tots els espais de difusió i
publicitat, ja siguin materials gràfics, entorns digitals o suports editats en qualsevol altre format,
que compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. Cal que ho facin en els termes
que s’especifiquen al punt 15 d’aquesta convocatòria.
b) 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 normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva.
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5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
És obligatori presentar la sol·licitud de subvenció i la resta de documentació a través del tràmit
electrònic específic habilitat a: https://seuelectronica.dipta.cat, seu electrònica de la Diputació
de Tarragona.
Aquest tràmit conté tota la documentació preceptiva per a la avaluació de la sol·licitud de
subvenció.
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Només s’hi pot presentar una única sol·licitud per entitat i NIF, que pot contenir els conceptes
de diverses inversions.
Si la sol·licitud de subvenció és signada per una persona física amb un certificat electrònic de
representant de persona jurídica, no cal acreditar-ne la representació. En cas d'utilitzar
qualsevol altre sistema de signatura electrònica exclusivament vinculat a la persona física
signant, és obligatori acreditar-ne la representació. Si no s'acredita en el moment de la
sol·licitud o aportant posteriorment la documentació vàlida, es formularà requeriment en els
termes dels articles 5 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPAC).
En el moment de fer el tràmit, l’entitat sol·licitant pot no oposar-se que la Diputació pugui
consultar per via oberta o a l’ens corresponent els estatuts vigents i el document acreditatiu de
la seva inscripció en el registre públic, així com del NIF.
D'altra banda, si s'ha presentat en anteriors convocatòries de la Diputació en els darrers cinc
anys i ha presentat els estatus, el document acreditatiu de la seva inscripció en el registre
públic i el NIF i aquesta documentació és vigent, l’entitat pot no oposar-se que la Diputació
consulti aquesta documentació.
En tot cas, en qualsevol moment del procediment la Diputació de Tarragona pot requerir a l’
entitat que aporti la documentació acreditativa necessària.
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, en el cas d’obres de conservació, reforma i millora, és
indispensable presentar projecte tècnic, o, en el seu defecte, memòria tècnica que detalli les
unitats de despesa, signats en cada cas per un tècnic o tècnica competent.
En el cas d’adquisició de béns mobles i de la conservació i inversió en elements patrimonials,
és necessari presentar un pressupost amb el detall dels béns a adquirir i amb els preus unitaris.
Termini
El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOPT i finalitza al cap d’un mes.

6) Criteris de valoració de les sol·licituds
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El crèdit total disponible per a la convocatòria es distribueix entre totes les sol·licituds rebudes i
admeses a tràmit i se subvenciona fins al 90 % del pressupost elegible i fins a l’import màxim
de subvenció establert a l’apartat 7 d’aquesta convocatòria.
En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les peticions que compleixin
els requisits, es realitza un prorrateig, segons el que estableix l’article 22.1 de la LGS.

7) Quantia màxima de la subvenció
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Import màxim a sol·licitar i concedir per entitat i NIF: 9.500 euros
En establir un import màxim de subvenció es calcula, si és el cas, la despesa mínima a
justificar per a cada subvenció, concepte que s'inclou en la resolució i que és l'import mínim
que ha de justificar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxima. En aquests
casos el percentatge de concessió es determina en relació amb la despesa mínima a justificar.
Si en el moment de fer la sol·licitud es detecta que l’import de subvenció sol·licitat és superior
als màxims establerts per la convocatòria, l'import sol·licitat es limita a la quantia màxima a
subvencionar prevista a la convocatòria, sense que sigui necessari fer requeriment d’esmena
en aquest cas concret.

8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària: 2010-33078900-01 del pressupost de l’any 2022.
La quantia total màxima de les subvencions a concedir és de 1.000.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.

9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el règim vigent
de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

10) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds; en tot cas, la resolució i la publicació de la concessió han de ser
abans del 31 de desembre de 2022.
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11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat.

12) Acceptació
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La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.

13) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:

Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes
des de l’endemà de la publicació, davant de la presidenta de la Diputació.

14) Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades s’inicia l’1 de gener de 2022 i finalitza el
30 de juny de 2023.
Aquest termini no es pot ampliar, de manera que les actuacions per a les quals es demana la
subvenció han de ser viables i realitzables dins del període d’execució.

15) Termini i forma de justificació
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar a través de la seu electrònica de la
Diputació mitjançant:

Expedient únic de justificació que consta de: memòria de l’actuació; relació de la totalitat
de despeses pagades i balanç econòmic de l’activitat o activitats subvencionades; fonts
de finançament de l’actuació, i declaració responsable d’estar al corrent de les seves
obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la
presentada amb la sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.
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L’import de la justificació ha de ser la totalitat del pressupost presentat per valorar-ne la
concessió. En cas que no es justifiquin les despeses de tot el pressupost, s'ha de tenir
en compte el concepte de despesa mínima a justificar, que és l'import mínim que haurà
servit de base per establir la concessió al beneficiari i la subvenció màxima
efectivament atorgada. Si no es justifica la despesa mínima, s’ha de reduir la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió.
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Quan l’import justificat sigui inferior a l'import mínim a justificar, cal que s’indiqui si es
tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.
Sigui com sigui, el beneficiari haurà d’executar la totalitat de la despesa que garanteixi l’
assoliment de la finalitat i l’objecte per als quals es va concedir la subvenció i que
permeti comprovar que l’activitat s’ha realitzat amb l’acompliment dels objectius
previstos inicialment.

En el cas de les obres, cal adjuntar certificacions d’obres, degudament signades pel
tècnic o tècnica competent.

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada Si la publicació de la subvenció es
realitza mitjançant les seus electròniques o pàgines web dels beneficiaris, s’ha de fer de
manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. En tot cas, cal
que en tots els materials i espais de difusió consti la frase: “Amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona”, juntament amb el seu logotip (que es pot descarregar des de
https://www.dipta.cat), d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
Aquesta informació s’ha d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà de
mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

Aquesta documentació s'ha de presentar per mitjans electrònics a través del tràmit específic
disponible a la carpeta ciutadana de l'entitat de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Termini
El termini per a justificar les subvencions atorgades per inversions és, com a màxim, fins al 30
de setembre de 2023.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord amb l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es requereix
formalment l’aportació de la documentació per tal que es presenti en el termini improrrogable
de 15 dies; en cas contrari, s’inicia el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
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16) Control financer sobre els beneficiaris
Segons la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
general de subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.

17) Pagaments de la subvenció concedida
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, on consti la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es fan
mitjançant el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

18) Canvi de destí
No es pot sol·licitar un canvi de destí de les actuacions subvencionades.

19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són incompatibles amb altres línies de concurrència i amb subvencions
de concessió directa de la Diputació de Tarragona que es puguin destinar a la mateixa actuació.
D’altra banda, són compatibles amb altres ingressos o ajuts atorgats per altres administracions
públiques destinats a la mateixa actuació.
En qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.

20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis, ja que el percentatge
que no subvenciona la Diputació es pot finançar, si és el cas, amb qualsevol altre tipus d’ingrés.

21) Criteris de graduació d’incompliments
S’estableixen a les bases 24 i 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
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22) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es publica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
S’ha de registrar la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya.

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 E7FC384A688443359C30BF877FFDFC49 i data d'emissió 19/04/2022 a les 09:23:57

El text íntegre de la convocatòria es publica a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria: Subvencions destinades
a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en
equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i
en elements patrimonials (any 2022), per un import total d'1.000.000 euros a càrrec de l’
aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària: 2010-330-78900-01 del pressupost de l’any 2022
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Cinquè. 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.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
6. CONCEDIR AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I AL CONSELL COMARCAL DE
LA TERRA ALTA LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A L'ANUALITAT 2022, DEL
CONVENI PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER OPTIMITZAR LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS (2020-2023), I APROVAR LES PLANIFICACIONS
PRESENTADES.
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De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El 28 de febrer de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells
Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), posteriorment, en
data 8 de maig de 2020 el Ple va aprovar una addenda, ambdós documents es van signar el 30
de juliol de 2020.
2. D'acord amb la clàusula 6.2 del conveni, les aplicacions pressupostàries, que determinen els
imports màxims de les subvencions per a l'any 2022, són 1010/943/46500 i 1010/943/76500.
Respecte a la resta d'anualitats els imports màxims es condicionen al crèdit que s'autoritzi en el
respectiu pressupost.
3. Els imports màxims per a l’any 2022, estan consignats en les aplicacions pressupostàries
1010.943.76500 i 1010.943.46500 del pressupost vigent de la Diputació de Tarragona. L’import
total pel Programa d’assistència i serveis és de 4.096.543,50 € i pel Programa d’inversions
supramunicipals és de 585.220,20 €.
4. D’acord amb la clàusula 9.5 del Conveni, per a cada exercici, la Diputació de Tarragona
aprova la planificació presentada i concedeix les subvencions per a les actuacions
corresponents d’aquella anualitat tenint en compte la seva disponibilitat pressupostària.
5. D’acord amb la clàusula 9.6. la modificació de les actuacions incloses al Pla d'acció i
cooperació comarcal 2020-2023 (PACC) pendents de concedir pot efectuar-se en el termini
anual obert a tal efecte, el qual finalitzarà com a màxim el 31 de gener de cada exercici,
acompanyat de les sol·licituds corresponents a les actuacions incloses a l'anualitat
corresponent.
6. La Diputació de Tarragona ha revisat el PACC i les sol·licituds de les actuacions incloses en l’
exercici 2022 del Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consell Comarcal de la Terra Alta. S’ha
comprovat que la documentació és la que regula el Conveni i que aquestes han estat
aportades dins de termini.
7. S'ha comprovat que hi una diferència de dos cèntims entre l'import total de les actuacions
anotat a la Sol·licitud i a la planificació i l'import anotat al Certificat de dades presentat pel
Consell Comarcal de la Terra Alta i s'ha pres com import correcte l'import anotat a la Sol·licitud.
8. 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 pel consell
comarcal.
9. A l'aplicació pressupostària 1010-943-46500 del pressupost de 2022, hi ha crèdit suficient
per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d'assistències i
serveis.
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10. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
11. El 22 de març de 2022 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que els
beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
12. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
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Fonaments de dret

1. Article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment de
concessió directa.
2. El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el procediment
de concessió directa.
3. De la base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. De la base 46 a la 54 de Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023),
aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona 28 de febrer de 2020 i l'addenda aprovada
pel Ple el 8 de maig de 2020.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les planificacions presentades pels Consells Comarcals, les quals consten a
l'Annex 1 d'aquesta resolució.
Segon. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla en
cada cas, amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s'indica:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Assistències i serveis
Pressupost Elegible: 482.933,38 euros
% concedit: 62,69%
Import concedit: 302.736,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-943-46500-01
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: Assistència i serveis
Pressupost Elegible: 864.497,40 euros
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% concedit: 46,54%
Import concedit: 402.378,90 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-943-46500-01
Total capítol 4: 705.114,90 euros
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Tercer. Fer avinent als beneficis que la subvenció s'entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació per mitjans
electrònics de la resolució de la seva concessió.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones i al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Cinquè. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la 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.
7. CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DE ROQUETES UNA SUBVENCIÓ PER DISPOSICIÓ DE
ROMANENTS D'ADJUDICACIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019,
DEL PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 19 de juliol de 2019, la presidenta de la Diputació de Tarragona va resoldre la concessió
de la segona selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
2. L’Ajuntament de Roquetes té concedida una subvenció per l’actuació "Pavimentació amb
formigó de trams de camins municipals", per import de 112.876,00 euros. El 6 d'octubre de
2021 s’ha notificat la resolució per decret de la diputada delegada d'1 d'octubre de 2021, de
l'acceptació de la documentació justificativa de la finalització de l’actuació i reconeixement de
l'obligació. L'import total reconegut per aquesta subvenció ha estat de 102.947,02 euros, i per
tant s'ha generat un romanent de 9.928,98 euros.
3. La base 16a de les Bases reguladores del PAM 2019 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 €.
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4. El 2 de desembre de 2021 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’
actuació finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Parc infantil al Polígon Ansedó”.
5. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la que
regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
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6. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l’expedient que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada per l’ens
local.
7. 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.
8. El 22 de març de 2022, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
9. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2019 hi ha crèdit suficient per atendre les
despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
10. 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.
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.
5. Base 16a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2019 (PAM) que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica continuació la subvenció que es detalla, amb càrrec
a la convocatòria del PAM 2019 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària 1010 942
76219 del pressupost vigent:
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Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
Municipi: Roquetes
Concepte: Parc infantil al Polígon Ansedó
Pressupost Elegible: 11.839,10 euros
% concedit: 83,87%
Import concedit: 9.928,98 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76219-02
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Total: 9.928,98 euros
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.
8. CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DE FALSET UNA SUBVENCIÓ PER DISPOSICIÓ DE
ROMANENTS D'ADJUDICACIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018,
DEL PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 25 de maig de 2018 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) 2018.
2. L’Ajuntament de Falset té concedida una subvenció per l’actuació Renovació enllumenat
públic, per import de 36.915,69 euros. El 15 de desembre de 2021 s’ha notificat la resolució per
decret de la diputada delegada de 13 de desembre de 2021, de l'acceptació de la
documentació justificativa de la finalització de l’actuació i reconeixement de l'obligació. L'import
total reconegut per aquesta subvenció ha estat de 27.572,31 euros, i per tant s'ha generat un
romanent de 9.343,38 euros.
3. La base 16a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona permet
als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els romanents
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produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import igual o superior a
5.000 €.
4. El 2 de febrer de 2022 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’actuació
finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Reforma de la piscina municipal”.
5. La sol·licitud ha estat revisada, s’ha comprovat que la documentació presentada és la que
regulen les bases i que ha estat presentada dins del termini.
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6. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat l’expedient que la Unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada per l’ens
local.
7. 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.
8. El 22 de març de 2022, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
9. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2018 hi ha crèdit suficient per atendre les
despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
10. 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.
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.
5. Base 16a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2018 (PAM) que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2018 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76218 del pressupost vigent:
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Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Reforma de la piscina municipal
Pressupost Elegible: 384.942,86 euros
% concedit: 2,43%
Import concedit: 9.343,38 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76218-02
Total: 9.343,38 euros
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.
9. APROVAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE L'APORTACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA,
ANUALITAT 2022
De conformitat amb la proposta d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Federació de Municipis de Catalunya ha sol·licitat, mitjançant factura de data 11 de març
de 2022 (registre d'entrada 2022-000000984 de 15 de març de 2022), el pagament de la quota
d'associat corresponent a l'any 2022, per un import de 22.468,70 euros.
2. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2022-1010-943-48907-01 hi ha crèdit
suficient.
Fonaments de dret
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1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar la quota d'associat de l'any 2022 a la Federació de Municipis de Catalunya,
per un import de 22.468,70 euros.
Segon.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació a càrrec de l'aplicació
pressupostària 1010-943-48907-01 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Federació de Municipis de Catalunya i comunicar-la a
la Intervenció general i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Planificació i Organització
10. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA, DE PERSONAL LABORAL, DE MESTRE/A D’
EDUCACIÓ ESPECIAL, ADSCRITA A L’ÀREA DE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL
CIUTADÀ – CEE SANT RAFAEL, TORN PROMOCIÓ INTERNA. (CONV. 19/021 PI)
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça, de
personal laboral, de mestre/a d’educació especial, adscrita a l’Àrea de del Servei d’Assistència
al Ciutadà – CEE Sant Rafael, grup professional A2L, torn promoció interna (plaça número L28).
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 publicada en el
BOP de data 12 d’agost de 2019.
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Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
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1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal laboral, de
mestre/a d’educació especial, adscrita a l’Àrea de del Servei d’Assistència al Ciutadà – CEE
Sant Rafael, grup professional A2L, plaça número L28, inclosa en l’ampliació de l’oferta pública
d’ocupació de l’any 2019.
Segon,- Iniciar la convocatòria 19/021 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 100%) que es proposa anirà a càrrec de
les següents aplicacions pressupostàries: 2021/323/13000 i 16000, i per un import aproximat
de 40.889,44€ i 13.493,52€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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11. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, ADSCRITES A L'ÀREA OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS –
ASSESSORIA JURÍDICA I CONTRACTACIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA
(CONVOCATÒRIA 20/07 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos hi ha vacants les
següents places de tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2:
Plaça número: BA243
Adscripció: Àrea OA BASE, Gestió d’Ingressos – Assessoria Jurídica i Contractació –
Contractació i Compres
Plaça número: BA244
Adscripció: Àrea OA BASE, Gestió d’Ingressos – Assessoria Jurídica i Contractació – Litigis
Aquestes places estan incloses en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 28 de desembre de 2020, i
reservades al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
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Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, de dues places de tècnic/a mitjà/ana, subgrup A2,
adscrites a l'Àrea OA BASE, Gestió d’Ingressos – Assessoria Jurídica i Contractació, torn
promoció interna (números de plaça BA243 i BA244).
Segon,- Iniciar la convocatòria (20/07 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12000 i 16000, i per un import aproximat de
3.955,41€ i 1.230,13€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent a aquesta convocatòria de selecció.
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. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, ADSCRITES A L'ÀREA OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS –
RECAPTACIÓ EXECUTIVA, TORN PROMOCIÓ INTERNA (CONVOCATÒRIA 20/08 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacants dues places de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2, adscrites a l'Àrea OA BASE, Gestió d’
Ingressos – Recaptació Executiva (números de places BA245 i BA246).
Aquestes places estan incloses en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 28 de desembre de 2020, i
reservades al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
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Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, de dues places de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2,
adscrites a l'Àrea OA BASE, Gestió d’Ingressos – Recaptació Executiva, torn promoció interna
(números de plaça BA245 i BA246).
Segon,- Iniciar la convocatòria (20/08 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
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Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12000 i 16000, i per un import aproximat de
3.955,41€ i 1.230,13€, per a cada plaça.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent a aquesta convocatòria de selecció.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
13. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, ADSCRITA A L'ÀREA OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS – GESTIÓ
ECONÒMICA I FINANCERA, TORN PROMOCIÓ INTERNA (CONVOCATÒRIA 20/010 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos hi ha
vacant una plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2, adscrita a l'Àrea OA BASE, Gestió d’
Ingressos – Gestió Econòmica i Financera (número de plaça BA241).
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 28 de desembre de 2020, i
reservada al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
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Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que ha de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup A-A2,
adscrita a l'Àrea OA BASE, Gestió d’Ingressos – Gestió Econòmica i Financera (número de
plaça BA241).
Segon,- Iniciar la convocatòria (20/010 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 10%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 7030/932/12000 i 16000, i per un import aproximat de
3.955,41€ i 1.230,13€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent a aquesta convocatòria.
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.

Ocupació i Emprenedoria
14. APROVAR LA CONCESSIÓ DELS “PREMIS INJUÈ EMPRÈN DIPTA.CAT. 2022.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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La Diputació de Tarragona organitza els Premis InJUè Emprèn dipta.cat en col·laboració amb
la Fundació URV (FURV) per fomentar l’esperit emprenedor, l’estímul a la presa de mesures
que contribueixin a l’aparició de noves iniciatives i la generació de mentalitat innovadora en els
estudiants del nostre territori.
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La creació d’aquests guardons pretén incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la
innovació i als reptes, inclosos dins dels objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030
que s’han identificat com estratègics per part de la Diputació de Tarragona. Els Premis
persegueixen impulsar una economia territorial basada en el coneixement, que s'ajusti millor
als potencials d'innovació i afavorir iniciatives estudiantils que ofereixin millores potencials i
idees innovadores al nostre territori.
Per decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona de data 27 d’agost de de 2021 es va
aprovar la convocatòria anticipada dels premis, publicada en el BOPT d’1 de setembre de 2021.
D’acord amb la convocatòria, els treballs presentats seran avaluats per un jurat qualificador
integrat per personal tècnic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona i de la Càtedra de Foment de l’
Emprenedoria i Creació d’Empreses de la URV, amb la presència d’un assessor extern de l’
empresa formadora. El jurat estarà presidit per la diputada delegada de la Unitat d’Ocupació i
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o per la persona en qui delegui.
El certamen compta amb les següents categories i reptes assignats:
Categoria d’ESO:
Repte_Model de turisme sostenible: Eines i idees per aconseguir que el turisme
operi al llarg de tot l’any.
Categoria de BATXILLERAT:
Repte_Disseny de nous serveis: Idees per fomentar la igualtat d’oportunitats en la societat
(mecanismes per lluitar contra la discriminació per motius de raça, sexe, ètnia, religió, identitat
sexual o diversitats físiques o psíquiques de les persones).
Categoria de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:
Repte_Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú: Idees per fomentar l’economia
circular en el teu municipi.
Categoria de CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:
Repte_Transformació digital: Idees per a un nou model de treball post COVID-19.
Per decret núm 2022-0000702 del 25 de febrer, s’han designat els membres i s’ha convocat la
reunió del Jurat Qualificador pel dia 3 de març de 2022. La composició del Jurat Qualificador ha
estat la següent:
Diputada delegada d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona: XXX.
Cap de servei de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona:
XXX.
Tècnica d'emprenedoria d'OiE de la Diputació de Tarragona: XXX.
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Representant de la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses
de la URV: XXX.
Assessor extern de l’empresa formadora: XXX.

D’acord amb l’apartat sisè de la convocatòria “Sol·licituds de participació en el concurs, entrega
de treballs i terminis”, les entitats disposaven fins el 31 de gener de 2022, com a data límit del
lliurament del treball a valorar per optar als premis.
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S’han presentat 64 sol·licituds, corresponents a 18 centres educatius, dos dels quals (Institut
Vidal i Barraquer i l’Escola Internacional del Camp) no han presentat el treball dins el termini
corresponent establert en l’apartat sisè de la convocatòria. Com a conseqüència, s’han valorat
62 projectes.

ESO:
6 centres presentats amb un total de 23 treballs
Projecte

Centre Educatiu

Municipi

Tarraco Mana

Col·legi Sant Pau Apòstol

Tarragona

Tarraco tourism

Col·legi Sant Pau Apòstol

Tarragona

Grumbacelets

Col·legi Sant Pau Apòstol

Tarragona

Eco-rutes

INS MdD del Portal

Batea

Horse nature

INS MdD del Portal

Batea

Productes de proximitat

INS MdD del Portal

Batea

Rdt

INS MdD del Portal

Batea

Fredy Drugs

INS Andreu Nin

El Vendrell

Igloo Hotel Resort

INS Andreu Nin

El Vendrell

Matur

INS Andreu Nin

El Vendrell

Platel

INS Andreu Nin

El Vendrell

SMDC

INS Andreu Nin

El Vendrell

Warnax

INS Andreu Nin

El Vendrell

Tarraco Weekend

INS St. Pere i St. Pau

Tarragona

Gastrocat

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Green Lines

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Leichreisen

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Mans a l'obra

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Marzfest

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Mou-te per Tarragona

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Mou-te per Tarragona

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Gronxadors solars i educatius

INS Ramón Barbat i Miracle

Vila-seca

Mercat gastro musical

INS Ramón Barbat i Miracle

Vila-seca

BAT:
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4 centres presentats amb un total de 23 treballs
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Projecte

Centre Educatiu

Municipi

La Coordenada 0

Col·legi Sant Josep

Reus

La línia Daurada

Col·legi Sant Josep

Reus

Beatbot

Col·legi Sant Josep

Reus

Union

Col·legi Sant Josep

Reus

Mobility Maps

Col·legi Sant Josep

Reus

Compren-me

Col·legi Sant Josep

Reus

Roomie

Col·legi Sant Josep

Reus

Dip digital

Col·legi Sant Josep

Reus

Opt

Col·legi Sant Josep

Reus

Cohap

Col·legi Sant Josep

Reus

Another door

INS Tecnificació esportiva

Amposta

Ear traductor

INS Tecnificació esportiva

Amposta

Gescapacitats

INS Tecnificació esportiva

Amposta

Location guard

INS Tecnificació esportiva

Amposta

No tags, No judge

INS Vila-seca

Vila-seca

Sasmall

INS Vila-seca

Vila-seca

Aprenity

INS Vila-seca

Vila-seca

Bhaagy travel solutions

INS Vila-seca

Vila-seca

Concius clothing

INS Vila-seca

Vila-seca

About equality

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

Vitra

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

The helper device

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

Volcear

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

CFGM:
3 centres presentats amb 11 treballs
Projecte

Centre Educatiu

Municipi

Ecocamp

INS Baix Camp

Reus

Medifarma

INS Baix Camp

Reus

Minerva

INS Baix Camp

Reus

Sabatics

INS Baix Camp

Reus

Sos Resuni

INS Baix Camp

Reus

El Mercadet

INS Domènech i Montaner

Reus

Green Pipeline

INS Domènech i Montaner

Reus

Mobicycle

INS Domènech i Montaner

Reus

Remoble

INS Jaume Huguet

Valls
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Ecomap

INS Jaume Huguet

Valls

Ecoboli

INS Jaume Huguet

Valls

CFGS:
3 centres presentats amb un total de 5 treballs
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Projecte

Centre Educatiu

Municipi

Enjoymatch

INS Cal·lípolis

Tarragona

Gpsports

INS Cal·lípolis

Tarragona

Tengui Falti

INS Cal·lípolis

Tarragona

MIC. Ment i color

INS Ebre

Tortosa

Initlab

INS Montsià

Amposta

En aquesta convocatòria la Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim els premis
següents:
GUANYADORS

IMPORT

ESO

1.000,00 €

Batxillerat

1.000,00 €

Cicles Formatius de Grau Mig

1.000,00 €

Cicles Formatiu de Grau Superior

1.000,00 €

Al pressupost de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi han les següents aplicacions
pressupostàries: 8040/241/45002 i 8040/241/47002, on s’ha fet la reserva económica
corresponent per import de 6.000 € per dotar els premis.
El Jurat Qualificador, reunit el 3 de març de 2022, d’acord amb els criteris generals i específics
de valoración de les sol·licitud especificats a la convocatòria, ha avaluat els projectes
presentats, i previa deliberació, ha proposat la concessió dels següents premis:
ESO
1.000,00 €

Tarraco Weekend (Institut Sant Pere i Sant Pau)

BAT
1.000,00 €

About Equality (Col·legi Santa. Teresa de Jesús)

CFGM
1.000,00 €

Mobicycle (Institut Domènech i Montaner)

CFGS
1.000,00 €

MiC: Ment i Color (Institut de l’Ebre)

També es proposa atorgar els següents reconeixements:
ESO
500,00 €

Mans a l’obra (Institut Joan Guinjoan i Gispert)

BAT
500,00 €

No tags, No judge (Institut Vila-seca)
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CFGM
500,00 €

Minerva (Institut Baix Camp)

CFGS
500,00 €

InitLab (Institut Montsià)

Tal i com es preveu a la convocatòria reguladora dels premis, la notificació oficial de la
concessió dels premis, la notificació oficial de la concessió dels premis es farà mitjançant
publicació a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
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L’anunci dels projectes premiats i dels reconeixements, i l’entrega de diplomes es farà públic en
l’acte de lliurament previst el 22 d'abril de 2022.
Les entitats beneficiàries han declarat documentalment que es trobaven al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del
Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i s’ha
comprovat que no són deutores per cap concepte a la Diputació de Tarragona.
L’òrgan gestor, ha comprovat que tots els beneficiaris reuneixen els requisits per a sol·licitar la
subvenció d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2021
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
(BOPT 27/02/2019)
Convocatòria Premis InJUè Emprèn dipta.cat curs 2021-2022 (BOPT 01/09/21)

En conseqüència, S'ACORDA:

1. Concedir els següents premis per un total de 4.000 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 8040.241.47002 (1.000 €) i 8040.241.45002 (3.000 €)

ESO
1.000,00 €

Tarraco Weekend (Institut Sant Pere i Sant Pau

BAT
1.000,00 €

About Equality (Fundació Escola Teresiana)

CFGM
1.000,00 €

Mobicycle (Institut Domènech i Montaner)

CFGS
1.000,00 €

MiC: Ment i Color (Institut de l’Ebre)
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2. Concedir els següents reconeixements per un total de 2.000 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 8040/241/45002:

ESO
500,00 €

Mans a l’obra (Institut Joan Guinjoan i Gispert)

BAT
500,00 €

No tags, No judge (Institut Vila-seca)

CFGM
500,00 €

Minerva (Institut Baix Camp)

CFGS
500,00 €

InitLab (Institut Montsià)

3. Declarar el desistiment de dues de les entitats participants per no haver presentat el treball
dins el termini corresponent establert en l’apartat sisè de la convocatòria: l’Institut Vidal i
Barraquer i l’Escola Internacional del Camp.
4. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la concessió de
la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
a comptar a partir del dia següent a la publicació de la resolució de la seva concessió.
5. El lliurament de la dotació econòmica dels premis, es realitza mitjançant transferència
bancària posteriorment a l’acte públic previst el 22 d'abril de 2022. Els premis i reconeixements
resten subjectes a la retenció establerta a la normativa fiscal vigent aplicable.
6. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base de Datos Nacional de
subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
7. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC).
8. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona 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.

SERVEIS INTERNS

Contractació i Expropiacions
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15. APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2022.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets

1. L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), obliga
a les entitats del sector públic a planificar l’activitat de contractació pública que
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals, i donaran a
conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant anunci d’informació prèvia
previst a l’art. 134, al menys per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.

2. Per altra banda, vist el que disposa l’art. 6, en relació amb els articles 8.1f), 12.1 i 13.1c)
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, sobre la informació relativa a la planificació de la contractació pública.

3. Per tal de poder elaborar el Pla anual de contractació de la Diputació, a requeriment de
la Unitat de Contractació i Expropiacions, les diferents Àrees han revisat la previsió de
contractació per a l’exercici 2022, elaborant una relació de contractes i data prevista de
licitació.

4. El Pla anual de contractació recull una relació de contractes, amb les dades bàsiques:
objecte, preu, durada i data prevista de licitació, per tal de facilitar a les empreses la
participació en les futures licitacions. És, però, un pla indicatiu, que no obliga a licitar tots
els contractes o a fer-los amb les condicions concretes anunciades.

Fonaments de dret
1. Els articles 28.4 i 134 de la LCSP, preveuen la obligació, per part de les administracions
públiques, de programar i publicar la seva activitat contractual.
2. L’art. 6, en relació amb els articles 8.1f), 12.1 i 13.1c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, sobre la informació relativa a la
planificació de la contractació pública.
3. La competència per aprovar el pla anual de contractació de la Diputació de Tarragona
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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar el pla anual de contractació de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2022
que es relaciona a continuació, amb indicació del seu objecte, pressupost estimat, durada i
data prevista de licitació:
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Segon. Publicar l’esmentat Pla en el Perfil de contractant i en el Portal de transparència, així
com les successives revisions que es portin a terme, als efectes de la seva publicitat i difusió.
Tercer. Publicar en el DOUE els anuncis previs dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada que consten en el Pla.
Quart. Comunicar la present resolució a les diferents Àrees de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:

Acte administratiu no recurrible.

16. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE PRODUCCIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL PALAU DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 20 de març de 2017, l'empresa GSI INTEGRAL, SLU (NIF B25600925) va constituir
la garantia definitiva, per un import de 2.195,49 euros, per a respondre del contracte de
subministrament i instal·lació d’un equip de producció de climatització del Palau de la Diputació
de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 31 de
març de 2017.
2. En data 18 d’octubre de 2017, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que el subministrament lliurat es correspon
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amb l’adjudicat i que la prestació s’ha realitzat d’acord amb els termes del contracte. La data de
la signatura de l’Acta de recepció final determina l’inici del termini de garantia de quatre (4)
anys.
3. En data 15 de desembre de 2017, per acord de Junta de Govern es va aprovar la liquidació
del contracte per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
4. En data 16 de març de 2022, el tècnic de Gestió de Seus Corporatives, va informar que
esgotat el termini de garantia no existeix inconvenient perquè es retorni la garantia definitiva
dipositada.
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Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la devolució de la garantia 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. Tornar a l'empresa GSI INTEGRAL, SLU (NIF B25600925) la garantia definitiva del
contracte de subministrament i instal·lació d’un equip de producció de climatització del Palau de
la Diputació de Tarragona, constituïda el dia 20 de març de 2017, per un import de DOS MIL
CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (2.195,49 euros)
mitjançant carta de Pagament núm. 2017000155, prèvia acreditació davant de la Tresoreria
General d'aquesta Diputació, d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la unitat de Serveis Generals, a la Tresoreria General i a la Intervenció
General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
17. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
SERVEI DE SUPORT TÈCNIC 24X7 PER A LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LA DIPUTACIÓ
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DE TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 194.810,00 € (IVA
INCLÒS).
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 Cap de Projecte de Sistemes de l'Àrea TIC ha informat sobre la necessitat de contractar el
servei de suport tècnic 24x7 per a la infraestructura TIC de la Diputació de Tarragona.
La infraestructura de tecnologies de la informació i la comunicació de la Diputació de Tarragona
presta serveis a altres Entitats Locals, als ciutadans o a la pròpia corporació i han d’estar
disponibles les 24 hores del dia. Per tal de garantir aquesta disponibilitat és necessari el servei
de monitorització i resolució d’incidències informàtiques.
Els serveis no els poden realitzar els tècnics de la Diputació donat que es requereix d’un nivell
de disponibilitat de 24 hores al dia i 365 dies l’any.
A aquests efectes, el cap de projecte de Sistemes, ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de
les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el compliment
dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el responsable del contracte ha
redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han
de regir la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport tècnic 24x7 per a la
infraestructura TIC de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
194.810,00 € (IVA inclòs).
3. A l’expedient consta l’informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels
articles del 156 al 158 de la LCSP.
3. D’acord amb el que disposa l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització i el
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compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient
de contractació del servei de suport tècnic 24x7 per a la infraestructura TIC de la Diputació de
Tarragona correspon a la Presidència de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la
Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID 915380a6-42cc-418c-874d0f03e81cccb5 ) i l’inici de l’expedient de contractació del servei de suport tècnic 24x7 per a la
infraestructura TIC de la Diputació de Tarragona.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei de suport tècnic 24x7 per a la
infraestructura TIC de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
194.810,00 € (IVA inclòs), segons el desglossament següent:
Pressupost base:
161.000,00 €
Import IVA 21 %:
33.810,00 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 194.810,00 €
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID c740b1e2-321a-4dff-9e2bc79d688f1a2e ), que juntament amb el Plec de prescripcions tècniques (ID 37faf391-1b64-43b38dab-82a151c63f99), han de regir l’esmentada contractació.
Quart. Autoritzar la despesa de 194.810,00 euros (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries restant subordinada a l’
existència de crèdit adequat i suficient en el pressupostos dels anys 2023 i 2024:

Any

Aplicació pressupostària

Import

2022

9021 / 920 / 21600 / 01

48.702,50 €

2023

9021 / 920 / 21600 / 01

97.405,00 €

2024

9021 / 920 / 21600 / 01

48.702,50 €

Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb l’article 135 de la
LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea TIC.
Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el
Perfil de contractant.
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Recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Perfil de contractant.

18. DESISTIR DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT
INTEGRAL I ACTUACIONS DE MILLORA DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (LOTS 1 I 2).
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decrets de Presidència, núm. 2021-0005682, de data 22 de desembre de 2021 i núm.
2021-0005699, de data 28 de desembre de 2021, es van aprovar les modificacions dels lots 1 i
2, respectivament, del contracte de serveis de manteniment integral i actuacions de millora dels
edificis i instal·lacions de la Diputació de Tarragona, subscrits amb l’empresa ESCARDÓ
SERVEIS TÈCNICS, S.L. (NIF B43599216), amb un cost de:
Pel lot 1: CENT VUIT MIL NOUCENTS EUROS (108.900,00 €), IVA inclòs, resultant un import
del preu del contracte pel lot 1 de 846.824,55 € (IVA inclòs).
Pel lot 2: DOTZE MIL CENT EUROS (12.100,00€), IVA inclòs, resultant un import del preu del
contracte de 160.917,90€ (IVA inclòs).
2. En els mateixos decrets s’ampliava la reserva comptable i s’autoritzava i disposava de l’
import per les modificacions a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Lot

Aplicació pressupostària

Import

Lot 1

2022-4020-920-21300

108.900,00€

Lot 2

2022-4020-920-21300

12.100,00€

3. Mitjançant les Cartes de pagament números 2022000033 i 2022000034, de data 28 de
gener de 2022, l'adjudicatari va constituïr les garanties complementàries per uns imports de
4.500,00 euros i 500,00 euros corresponents al lots 1 i 2 respectivament. No s'ha formalitzat la
modificació de cap dels lots.
4. Per acord de Junta de Govern d’1 de febrer de 2022, s’ha iniciat l’expedient de revisió d’ofici
per declarar la nul·litat de ple dret dels contractes de manteniment del servei de manteniment
integral i actuacions de millora dels edificis i instal·lacions de la Diputació de Tarragona, lots 1 i
2, per l’omissió de la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Fonaments de dret
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1. L’article 152 de la LCSP estableix que l'òrgan de contractació tindrà la facultat de desistir del
procediment de licitació, sempre abans de la formalització, motivant la resolució i notificant-la
als licitadors.
2. L’article 152. 4 de la LSCP indica que el desistiment del procediment de contractació ha
d'estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o
de les reguladores del procediment d’adjudicació que s'ha de justificar en l'expedient, i que el
desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou procediment de licitació.
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3. La competència per aprovar el desistiment de la modificació d'aquest contracte correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de
Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Desistir de les modificacions del contracte de serveis de manteniment integral i
actuacions de millora dels edificis i instal·lacions de la Diputació de Tarragona (lots 1 i 2),
subscrits amb l’empresa ESCARDÓ SERVEIS TÈCNICS, S.L. (NIF B43599216), amb un cost
de:
Pel lot 1: CENT VUIT MIL NOUCENTS EUROS (108.900,00 €), IVA inclòs,).
Pel lot 2: DOTZE MIL CENT EUROS (12.100,00€), IVA inclòs.
Segon. Retornar les garanties complementàries dels lots 1 i 2, constituïdes el 28 de gener de
2022, per uns imports de 4.500,00 euros i 500,00 euros segons les Cartes de pagament
números 2022000033 i 2022000034.
Tercer. Donar de baixa les autoritzacions i disposicions de crèdit per les modificacions a càrrec
de les aplicacions pressupostàries següents:
Lot

Aplicació pressupostària

Import

Lot 1

2022-4020-920-21300

108.900,00€

Lot 2

2022-4020-920-21300

12.100,00€

Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Serveis Generals.
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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19. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 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 4.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. En data 27 de juny de 2017, l’empresa MSCONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT
DES DE 2001 SL (NIF B65646077) va constituir la garantia definitiva per un import de 526,50
euros per 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 4, del
qual va resultar adjudicatària per decret de Presidència núm. 2017-0002407 data 7 d’agost de
2017.
2. En data 9 d'octubre de 2020, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta d'acreditació de prestació de serveis (recepció final) en la que fan constar que els
treballs contractats estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als plecs.
La data de la signatura de l’Acta de recepció final determina l’inici del termini de garantia que és
d’un (1) any.
3. En data 21 d’octubre de 2020, el cap de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del Servei d’Assistència Municipal informa que el contracte es va liquidar per un import
de 12.741,30 euros (IVA inclòs) corresponent al 100% de l’execució del lot 4 i per tant no resta
cap obligació pendent amb el contractista.
4. En data 22 d'octubre de 2021, el cap de secció de Gestió Tècnica d’Enginyeria Municipal de
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d'Assistència Municipal
(SAM), informa que no hi ha cap inconvenient perquè es retorni la garantia definitiva,
constituïda per a respondre al contracte dels serveis per l'elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal - DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona del
Lot 4.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per a l’aprovació de la devolució de garantia correspon al president 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:
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Primer. Aprovar la liquidació del contracte de serveis per l'elaboració del document únic de
protecció civil municipal- DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona, lot
4, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
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Segon. Retornar a l'empresa MSCONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001
SL (NIF B65646077) la garantia definitiva 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 4, constituïda el dia 27 de juny de 2017, per un import de 526,50
euros mitjançant carta de Pagament núm. 2017000419, 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 SAM.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
20. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL
HIGIÈNIC - SANITARI A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ 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. En data 20 de juny de 2019, l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL, S.A. (SAHICASA) (A 43651363) va constituir les garanties definitives per un
import de 1.142,75 euros pel lot 1 i per un import de 999,90 euros pel lot 2, per respondre dels
contractes del servei de control higiènic-sanitari a les piscines d’ús públic municipal de la
demarcació de Tarragona, lots 1 i 2, del qual va resultar adjudicatària per Decret de
Presidència núm. 2019-0002550 de data 27 de juny de 2019.
2. Per acord de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2020, es va aprovar la primera i
única pròrroga del contracte, per la campanya 2020, per un període aproximadament de 6
mesos.
3. En data 16 de desembre de 2020, representants de la Diputació i de l’empresa adjudicatària
van signar l’Acta de recepció final de l’esmentat servei, lot 1 i lot 2, en la qual es fa constar que
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els treballs contractats estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als
plecs. La data de la signatura de l’Acta de la recepció final determina l’inici del termini de
garantia que és d’un any.
4. Per acord de la Junta de Govern de data 22 de juny de 2021 es va aprovar la liquidació d’
aquests contractes, lots 1 i 2, per un import de ZERO EUROS (0,00 €), pels respectius lots.
5. En data 20 de desembre de 2021, el responsable del contracte, informa que un cop
transcorregut el termini de garantia no hi ha cap inconvenient perquè es tramiti la devolució de
les garanties dels lots 1 i 2 de l’esmentat servei.

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 E7FC384A688443359C30BF877FFDFC49 i data d'emissió 19/04/2022 a les 09:23:57

Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 210.3 del LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la liquidació i tornar la garantia definitiva del contracte correspon
a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de
Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Retornar a l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL,
S.A. (SAHICASA) (A 43651363) les garanties definitives del contracte del servei de control
higiènic-sanitari a les piscines d’ús públic municipal de la demarcació de Tarragona, lots 1 i 2,
constituïdes el dia 20 de juny de 2019, per un import de 1.142,75 euros mitjançant carta de
pagament núm. 2019000382, i 999,90 euros mitjançant carta de pagament núm. 2019000383,
respectivament, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar
al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i al SAM.
Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des
de l’endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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21. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC 24 HORES AL DIA PER A LA
INFRAESTRUCTURA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ 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. En data 25 d’octubre de 2017 l’empresa CAST INFO, S.A. (A 60367570) va constituir la
garantia definitiva, per un import de 3.931,20 euros, per respondre del contracte del servei de
suport tècnic 24 hores al dia per a la infraestructura dels sistemes d’informació de la Diputació
de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 3 de
novembre de 2017.
2. Per Acord de la Junta de govern de data 29 de març de 2019, es va aprovar la subrogació
del contractista en aquest contracte a l’empresa AUBAY SPAIN, SAU (A82280125), en tots els
drets i obligacions de l’empresa CAST INFO, S.A.
3. D'acord amb l'acta de recepció del contracte que consta en l'expedient, el servei va finalitzar
el dia 21 de novembre de 2020, iniciant-se el termini de garantia del contracte d’un (1) any des
de la seva finalització.
5. El responsable del contracte, en data 9 de febrer de 2022, ha emès informe en el que fa
constar que el contracte es va liquidar el dia 10 de maig de 2021, no restant cap obligació
pendent d'abonar al contractista, i que durant el transcurs del termini de garantia no s’ha
advertit cap vici o defecte en els treballs efectuats, podent-se procedir a l'aprovació de la
liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. A aquest contracte li és d’aplicació l’article 111.5 de la LCSP, segons el qual, transcorregut
un any des de la data de finalització del contracte, i vençut el termini de garantia sense que la
recepció formal i la liquidació s’haguessin produït, per causes no imputable al contractista, es
procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties, una vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 110.
3. De conformitat amb l’article 210.3 del LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació i tornar la garantia definitiva del contracte correspon
a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de
Presidència número 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la liquidació del contracte de servei de suport tècnic 24 hores al dia per a la
infraestructura dels sistemes d’informació de la Diputació de Tarragona, per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l'empresa CAST INFO, S.A. (A 60367570) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, per un import de TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB
VINT CÈNTIMS (3.931,20 €), constituïda el dia 25 d’octubre de 2017 mitjançant carta de
pagament núm. 2017000734, 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 l’Àrea TIC, a la Tresoreria General i a la Intervenció General.
Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

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

22. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS DE
FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA TP-2031 DE TARRAGONA A LA C-51, TRAM: TV-2034 A LA C-51.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 8 de maig de 2020, va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51,
tram: TV-2034 a la C-51 (BOP de Tarragona d’11 de juny de 2020).
2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns
i drets afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
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3. Per acord de Junta de Govern de data 22 de desembre de 2020, es van aprovar les actes de
preu just per mutu acord i el pagament de la majoria dels propietaris afectats per l’esmentat
Projecte, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per aquesta Corporació.
4. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de les finques números XXX i XXX del
parcel·lari del Projecte, respecte les afectacions a aquestes finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerat justos per la Diputació.
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Fonaments de dret
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), estableix que la utilitat
pública s’entén implícita, en relació amb l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de la província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la
carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51, tram: TV-2034 a la C-51:
Finca
XXX
XXX

Propietari

Domicili

NIF

Import

XXX

XXX

XXX

622,51

XXX

XXX

XXX

622,51

TOTAL

1.245,02

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació dels esmentats preus justos,
per un import total de 1.245,02 €, amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’
exercici 2022.
TERCER. Transferir els imports esmentats al números de compte autoritzats pels propietaris a
aquests efectes.
En el supòsit que els propietaris refusin rebre l’import del preu just o no el puguin cobrar per
existir càrregues sobre les finques o per no haver acreditat suficientment la titularitat, es
consignarà el seu import a la Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona, i s’aixecarà la
corresponent acta d’ocupació, a la qual es citarà a qui correspongui.
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QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament i ocupació:

- XXX, cap de servei de Contractació i Expropiacions, o XXX, cap de secció de Contractació i
Expropiacions.
- XXX, tresorer general, o XXX, cap de servei de Tresoreria.
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CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d’Assistència al Territori per a la redacció dels
plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a cadascuna de les finques afectades.

SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la resolució del
procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia
següent a la data de l’acta de pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’
ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del cadastre
immobiliari.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
23. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 11 I ÚLTIMA (CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA) DE
LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-2021 DE VESPELLA A LA
NOU DE GAIÀ
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 20 d'octubre de 2020, es va adjudicar el contracte
de les obres de condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià, a l’
empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb NIF A41441122, per un
import d'UN MILIÓ SIS-CENTS DISSET MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTATRES CÈNTIMS (1.617.173,73 €), IVA inclòs. Aquest contracte es va formalitzar el 9 de
desembre de 2020, amb un termini d'execució de 12 mesos, des del dia d'aixecament de l'acta
de comprovació del replantejament.
2. El dia 2 de desembre de 2021, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van reunir-se per recepcionar les esmentades obres, a l’Acta de
recepció fan constar que, a simple vista, es troben en bon estat i que s’han executat conforme
a les prescripcions tècniques i administratives que regeixen el contracte.
La data de l'Acta de recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia de dos (2)
anys.
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3. La Unitat del Servei d'Assistència al Territori ha presentat per a la seva tramitació la
certificació núm. 11 i final d’obra, per un import de 35.447,59 euros (IVA inclòs).
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), en el termini de tres mesos comptats a partir de la
recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les obres
executades.
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2. La medició general i la certificació final de les obres es regulen en l’article 166 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d’octubre.
3. La competència per aprovar aquesta certificació núm. 11 i última correspon a la presidenta
de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 20190003370, de 14 d’agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 11 i última (certificació final) del contracte de les obres de
condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià, per un import de
35.447,59 euros, IVA inclòs.
Segon. Imputar la despesa derivada d’aquesta certificació 11 i última (certificació final) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3020 / 453 / 61956 del pressupost d'aquesta Diputació.
Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, s’emeti amb l’antelació
prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2) anys, i en els termes
previstos en l’article 243.3 de la LCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres que
de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la liquidació del
contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- 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)
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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 5 d'abril de 2022 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.
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Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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