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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern del 7 de setembre de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 7 de setembre de 2021
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:11
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual (ERC)
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)

Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència del
Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 27 de juliol de 2021.
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Patrimoni
2. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DE LA FACTURA CORRESPONENT A
L'ASSEGURANÇA DELS VEHICLES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
SUBSCRITA AMB GENERALI ESPAÑA, SA, PER AL PERÍODE 01/09/2021-31/08/2022.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. En data 1 de setembre de 2003 la Diputació de Tarragona va subscriure amb Generali
España, SA la contractació de la pòlissa d'assegurança núm. XXXX de la flota de vehicles
propietat de la Diputació de Tarragona.
2. Al pressupost de despeses de l'exercici 2021 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/920/22400 per import de 52.000€, i aquest import està destinat
al pagament de la pòlissa d'assegurança de vehicles de la Diputació de Tarragona.
3. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa correspon a la Junta de Govern, en
virtut de la delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370,
de 14 d'agost de 2019.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança té caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXXX de
l'assegurança de la flota de vehicles propietat de la Diputació de Tarragona, per al període 01
/09/2021 a 31/08/2022, per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
6012-920-22400.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 3805 DE L'ANY 2021
RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA PERMUTA DE L'IMMOBLE DEL CARRER NARCÍS
MONTURIOL, NÚMEROS 24-26, DEL VENDRELL, PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DEL
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VENDRELL, PER L'IMMOBLE DEL CARRER DEL MAR, NÚMERO 3-BAIXOS, DEL
VENDRELL, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

La Junta de Govern queda assabentada del següent decret:

Detall dels Decrets
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Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

3 1
Aprovació de la permuta de l'immoble del carrer Narcís Monturiol, números 242021d'agost
26, del Vendrell, propietat de l'Ajuntament del Vendrell, per l'immoble del
PATRIMONI
0003805 d e
carrer del Mar, número 3-baixos, del Vendrell, propietat de la Diputació de
2021
Tarragona

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. APROVAR INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS I/O PERSONES A
L'ECATÀLEG. SETEMBRE 2021.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-.
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a l'ecatàleg
vigents.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions
* Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
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* Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent de
programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
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Noves inscripcions:
Assosacio Cultural Tingladu
Espectacles Familiars
Circ
La Suite Produccions
Teatre
Teatre d' adults
Pemi Rovirosa & Els Invictes
Música
Música/pop/rock
Sánchez & Fortuny - Piano Duo
Música
Música Clàssica i de Cambra
SARDINA'S GOLDEN RULE'S
Música
Música/pop/rock
Totteatre.som
Teatre
Teatre d' adults
Actualitzacions:
A1veu
Espectacles:
* Nom: Viatge musical a través de la poesia catalana - amb muntatge de so i llums · Preu: 1600
euros
* Nom: Poesia i música amb veu de dona - amb muntatge de so i llums · Preu: 1600 euros
* Nom: Viatge musical a través de la poesia catalana · Preu: 1100 euros
* Nom: Poesia i música amb veu de dona · Preu: 1100 euros

ACCENT ENSEMBLE
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Espectacles:
* Nom: Àries i Cinema Mut · Preu: 1200 euros
* Nom: Al voltant de Clara Wieck-Schumann · Preu: 1200 euros
* Nom: Al voltant de dones compositores · Preu: 1200 euros
* Nom: Àries i duos d'òpera · Preu: 2350 euros
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Albino Tena
Espectacles:
* Nom: Albino Tena "You can fly" · Preu: 3100 euros
* Nom: Albino Tena, cantautor · Preu: 800 euros
* Nom: Albino Tena and Company · Preu: 1100 euros
* Nom: Albino Tena and The Gluten's Band · Preu: 2500 euros

Alfonso Miguel Lacau Pueyo
Espectacles:
* Nom: Sessiones de Dj para eventos · Preu: 400 euros
Cia. Enric Company
Espectacles:
* Nom: Monòlegs d'humor amb Enric Company · Preu: 1850 euros
* Nom: ¡Música, Maestro! · Preu: 1800 euros
COOL FICTION
Espectacles:
* Nom: Concert de versions de pop, rock, funky, soul, disco · Preu: 1200 euros

dBombo Bit
Espectacles:
* Nom: Cançons que ens agraden (full equip) · Preu: 670 euros
* Nom: Cançons que ens agraden (bàsic) · Preu: 500 euros

Esbart Dansaire Ramon d'Olzina de Vila-seca
Espectacles:
* Nom: Actuació danses catalanes · Preu: 900 euros
* Nom: Actuació danses catalanes · Preu: 1800 euros
* Nom: Actuació danses catalanes amb músics · Preu: 2200 euros
Espai Creatiu Gatarrat
Espectacles:
* Nom: TALLER D'EN BRU · Preu: 551,8 euros
* Nom: LA MÀGIA DEL TIÓ · Preu: 242 euros
* Nom: Contacontes teatral · Preu: 242 euros
Espectaculos Interactivos
Espectacles:
* Nom: Escape Room MEDIEVAL teatralitzat · Preu: 2450 euros
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* Nom: Zombie Escape · Preu: 3900 euros
* Nom: Concurs Televisiu Interactiu · Preu: 1200 euros
* Nom: Escape Room Guerra Independencia · Preu: 2500 euros
* Nom: FUN DANCE + KARAOKE (opcional) · Preu: 900 euros
ESTRELLES A LA PISTA
Espectacles:
* Nom: ESTRELLES-1 · Preu: 2450 euros
* Nom: SIDECAR-MÀGIA · Preu: 1270 euros
* Nom: PER ART DE MÀGIA, PESSIC DE CIRC I MÚSICA. · Preu: 1050 euros
* Nom: ESPECTACLE A LA CARTA-1 · Preu: 950 euros
* Nom: ESPECTACLE A LA CARTA-2 · Preu: 1150 euros
* Nom: ESPECTACLE A LA CARTA-3 · Preu: 1350 euros
* Nom: ESTRELLES-2 · Preu: 2350 euros
* Nom: ESPECTACLE TEATRAL-1 · Preu: 847 euros
* Nom: COMPLEMENT ESPECTACLE · Preu: 484 euros
* Nom: ESPECTACLE TEATRAL-2 · Preu: 907,5 euros
* Nom: TEATRE DE SITUACIONS · Preu: 968 euros
Folkatr3s
Espectacles:
* Nom: Folkatr3s al complet! · Preu: 850 euros
* Nom: Folkatr3s al complet + balladora · Preu: 1000 euros
* Nom: Folkatr3s Duet · Preu: 450 euros
* Nom: Folkatr3s Duet + balladora · Preu: 600 euros
* Nom: Folkatr3s Duet + balladora+ equip de so · Preu: 1100 euros
* Nom: Folkatr3s Trio · Preu: 600 euros
* Nom: Folkatr3s Trio+ balladora · Preu: 750 euros
* Nom: Folkatr3s Trio+ balladora+ equip de so · Preu: 1300 euros
* Nom: Folkatr3s al complet + balladora+ equip · Preu: 1500 euros
Grup Musical Jamaika
Espectacles:
* Nom: grup musical jamaika per ballar tothom... · Preu: 1500 euros
HAPPY STAR
Espectacles:
* Nom: FESTA NIT JOVE I NO TAN JOVE · Preu: 4200 euros
* Nom: FESTA HAPPYSTAR ON TOUR · Preu: 5300 euros
* Nom: FESTA HAPPYSTAR ON TOUR DANCE · Preu: 6300 euros
* Nom: FESTA HAPPYSTAR ON TOUR "A NIGHT TO REMEMBER" · Preu: 7200 euros
* Nom: FESTA TRIBUTE NIGHT BY HAPPYSTAR · Preu: 7900 euros
JB SAX
JOELAN ANIMACIONES
Espectacles:
* Nom: Masterclass Zumba · Preu: 121 euros
* Nom: Làser-tag · Preu: 363 euros
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* Nom: Masterclass PoweJump · Preu: 302,5 euros
* Nom: Lloguer d'inflables · Preu: 181,5 euros
* Nom: Animacions · Preu: 300 euros
* Nom: Pintacares · Preu: 150 euros
* Nom: Deslizador urbano · Preu: 900 euros
* Nom: Festa de l'escuma · Preu: 300 euros
* Nom: Toro mecànic · Preu: 350 euros
* Nom: Humor Amarillo · Preu: 1100 euros
* Nom: Karts a pedals · Preu: 350 euros
* Nom: Circuit + Quads elèctrics · Preu: 350 euros
* Nom: Inflables d'aigua (amb piscina) · Preu: 300 euros
* Nom: Mini-golf · Preu: 300 euros
* Nom: Segways · Preu: 800 euros

JORDI CAPS Magia
Espectacles:
* Nom: MAGICS · Preu: 5300 euros
* Nom: A DOS MANS · Preu: 2120 euros
* Nom: MAGIA FAMILIAR PER A TOTS · Preu: 3710 euros
* Nom: APROPÍSSIM · Preu: 1590 euros
L'ENRAMADA DEL CATLLAR
Espectacles:
* Nom: DINER NEGRE de Ray Cooney · Preu: 1500 euros
Les Veus d'Alcover
Lídia Papió Fortuny
Mag Albert, màgia, teatre i dansa
Espectacles:
* Nom: ALBERT ILLUSIONIST · Preu: 1936 euros
* Nom: SPEKTRUM · Preu: 2266 euros
* Nom: VARIETY PERFORMANCE · Preu: 3993 euros
* Nom: INCREÏBLE,... SENSE PARAULES · Preu: 1452 euros
Orquestra CostaBlanca
Espectacles:
* Nom: OCB Grup (Format gran) · Preu: 2500 euros
* Nom: Orquestra CostaBlanca 1 · Preu: 3200 euros
* Nom: Orquestra CostaBlanca (Temporada mitja) · Preu: 3630 euros
* Nom: Orquestra Costablanca (temporada Alta) · Preu: 5800 euros
* Nom: Duet CostaBlanca · Preu: 550 euros
* Nom: OCB Grup (Format "mini") · Preu: 1000 euros
* Nom: OCB Grup (Format petit) · Preu: 1500 euros
* Nom: OCB Grup (Format mitjà) · Preu: 2000 euros
* Nom: Orquestra Costablanca alta plus revetlles · Preu: 950 euros
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ORQUESTRA PENSYLVANIA
Petit Taller de Cançons
Espectacles:
* Nom: So de Lluna · Preu: 3000 euros
* Nom: La veu de la terra · Preu: 5000 euros
* Nom: El SO de la LLUNA i la VEU de la TERRA (Concert Acústic) · Preu: 800 euros
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Samuele Arba
Espectacles:
* Nom: Concert de presentació del disc 'Ni en l'or ni en l'amor ni en el cel' · Preu: 900 euros
Stromboli Jazz Band
Teatralitzat
Espectacles:
* Nom: al Safareig, teatre i música en directe · Preu: 1089 euros
* Nom: Animació Nadalenca pel comerç de proximitat · Preu: 423,5 euros
* Nom: Decoració i animació Cavalcada · Preu: 3500 euros
Teatre de Maleta
Espectacles:
* Nom: DONES FORA DE TEST «ExpresArt amb les emocions!» · Preu: 260 euros
* Nom: Banc de Qualitats (Troba't les Ales! ) · Preu: 140 euros
* Nom: Fem tribu! (Troba't les Ales!) · Preu: 140 euros
* Nom: Taller de Fotografia Participativa · Preu: 350 euros
* Nom: AMOR. Què estem disposades a fer per què ens estimin? · Preu: 350 euros
* Nom: #TotFentUnTe · Preu: 620 euros
* Nom: Ai CONY! Un monòleg d'amor, humor i ovaris. · Preu: 1000 euros
* Nom: EmocionART (Troba't les Ales!) · Preu: 140 euros
* Nom: i tu què? POSICIONA'T! (Troba't les Ales!) · Preu: 140 euros
* Nom: Parlem-ne (Troba't les Ales) · Preu: 250 euros
* Nom: #TeAmo #T'Estimo (Troba't les Ales!) · Preu: 140 euros
* Nom: Fem Tribu! (Troba't les Ales!) · Preu: 140 euros
* Nom: Talents (Troba't les Ales!) · Preu: 140 euros
* Nom: BRUIXES! Guia pràctica d'apoderament femení · Preu: 350 euros
* Nom: En plan... mi crush me puto flipa. Gènere, sexualitats i adolescents · Preu: 580 euros
* Nom: Activitat Festiva · Preu: 100 euros
TERRA FERMA
The Marlen's FactoryDj's
VARIETATS 2020
Espectacles:
* Nom: ESPECTACLE - 5 · Preu: 1100 euros
* Nom: ESPECTACLE - 6 · Preu: 850 euros
* Nom: ESPECTACLE - 7 · Preu: 800 euros
* Nom: HUMOR 2021 · Preu: 2904 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 20/09/2021 a les 13:13:29

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 2A87323B1568443B9EFEE65FC64075A4 i data d'emissió 21/09/2021 a les 07:50:17

* Nom: GRAN ESPECTACLE · Preu: 5566 euros
* Nom: VARIS AMB LLUM I SO · Preu: 605 euros
* Nom: SHOW MUSICAL · Preu: 1200 euros
* Nom: ESPECTACLE - 8 · Preu: 750 euros
* Nom: ESPECTACLE - 9 · Preu: 700 euros
* Nom: ESPECTACLE - 10 · Preu: 650 euros
* Nom: ESPECTACLE-12 · Preu: 900 euros
* Nom: ESPECTACLE -13 · Preu: 1452 euros
* Nom: ESPECTACLE - 14 · Preu: 1300 euros
* Nom: ESPECTACLE-11 · Preu: 550 euros
* Nom: PACK ESPECTACLE WONDER · Preu: 4235 euros
* Nom: MUSICAL 2021 · Preu: 1815 euros
* Nom: ESPECTACLE - 1 · Preu: 2500 euros
* Nom: ESPECTACLE - 2 · Preu: 3025 euros
* Nom: ESPECTACLE - 3 · Preu: 3872 euros
* Nom: ESPECTACLE - 4 · Preu: 968 euros
Xaranga Pujats de To
Espectacles:
* Nom: Perfecta per a festes i celebracions · Preu: 900 euros
Zàping
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
5. APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA
ELISAVA, ESCOLA UNIVERSITÀRIA ELISAVA, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY (CENTRE
UNIVERSITARI DOCENT ADSCRIT A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA) I LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 12 de juliol de 2021 (RE 2021-0000023724), El Sr. XXX en representació de la
Fundació Privada Elisava Escola Universitària (centre universitari docent adscrit a la Universitat
Pompeu Fabra) ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona la subscripció d'un conveni marc de
cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes del seu alumnat.
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2. L'Escola Elisava és una fundació privada de caràcter cultural i docent, que té com a finalitat
promoure i contribuir al progrés de la societat inserint els tècnics i professionals, especialment
els titulats universitaris, en el seu àmbit professional específic i ampliar els seus coneixements
acadèmics, científics i culturals.
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3. Tot i que l'interés inicial de la subscripció del conveni és la realització de pràctiques per part
d'una alumna del Grau de disseny de producte de l'ELISAVA Escola Superior de Disseny a
l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa, atès que en la demarcació de Tarragona no s’ofereix
cap ensenyament amb característiques similars a les especialitats de disseny impartides per l’
Escola Elisava, ambdues institucions consideren procedent que la subscripció de l’esmentat
conveni marc abarqui tots els centres d'art de la Diputació a Tarragona.
En aquest context s’afavoreix el fet de poder establir connexions i aliances entre Escoles i
diferents perfils formatius per contribuir al desenvolupament d’excel·lents professionals.
4. En data 15 de juliol de 2021, la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-Àrea
del SAC, com a unitat gestora de l'expedient, ha elaborat la memòria que justifica la necessitat i
oportunitat d'aquest conveni.
Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril.
5. Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
6. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Consideracions
La cap de servei de Gestió Acadèmica dels Centres educatius ha donat la seva conformitat a
l'aprovació de l'esmentat conveni marc de cooperació educativa.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el "Conveni marc de cooperació educativa entre Elisava i la Diputació de
Tarragona per a la realització de pràctiques externes", que consta com annex.
Segon. Facultar a la presidenta de la Diputació per a la signatura del conveni i per dur a terme
els tràmits necessaris per donar compliment al present acord.
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Tercer. Notificar-ho a l'Escola Elisava.
Quart. Comunicar-ho a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, a l'Escola d'Art i
Disseny de la Diputació a Reus i a l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
6. AUTORITZAR LES ACTUALITZACIONS DE DADES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023, DE L'ANUALITAT 2020, A DIVERSOS
AJUNTAMENTS.
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 27 d'octubre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020.
2. Als següents beneficiaris, se'ls va concedir la subvenció del PAM 2020 que es detalla a
continuació:
Beneficiari:

Ajuntament de l’Albiol

Nom de l'actuació:

Instal·lació de videovigilància a Masies Catalanes

Data acord de concessió:

27 d’octubre de 2020

Pressupost elegible:

58.644,47 euros

% Concedit:

85,26 %

Import concedit PAM 2020:

50.000,00 euros

Aplicació pressupostaria:

2020-1010-942-76220-01

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Nom de l'actuació:

Nou gimnàs municipal

Data acord de concessió:

27 d’octubre de 2020

Pressupost elegible:

312.904,32 euros

% Concedit:

43,42 %
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Import concedit PAM 2020:

135.858,49 euros

Aplicació pressupostaria:

2020-1010-942-76220-01

3. La unitat gestora ha comprovat que els documents tècnics aportats pels beneficiaris abans o
en la justificació de la subvenció es tracten de modificats de projecte amb els quals es van
licitar les actuacions.
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4. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han emès informes favorables totals sobre
la subvencionalitat dels nous documents tècnics aportats i aquests són idonis d'acord amb la
normativa de contractació vigent.
5. S’ha revisat la documentació dels expedients i es conclou que les dades correctes de les
concessions han de ser les següents:
Beneficiari:

Ajuntament de l’Albiol

Pressupost nou document tècnic:

58.644,50 euros

Pressupost elegible:

58.644,50 euros

% Concedit:

85,26 %

Subv. PAM 2020:

50.000,00 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Pressupost nou document tècnic:

376.440,22 euros

Pressupost elegible:

376.440,22 euros

% Concedit:

36,09 %

Subv. PAM 2020:

135.858,49 euros

6. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 20 d'agost de 2021, s'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la qual
s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar les actualitzacions de dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal
(PAM) 2020-2023, de l'anualitat 2020, a diversos ajuntaments, actualment amb càrrec a la
partida 2021-1010-942-76220-02.
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Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de les subvencions concedides als ajuntaments
que es detallen a continuació:

Beneficiari:

Ajuntament de l’Albiol

Nom de l'actuació:

Instal·lació de videovigilància a Masies Catalanes – Actualització
dades

Pressupost elegible:

58.644,50 euros

% Concedit:

85,26 %

Subv. PAM 2020:

50.000,00 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Nom de l'actuació:

Nou gimnàs municipal – Actualització dades

Pressupost elegible:

376.440,22 euros

% Concedit:

36,09 %

Subv. PAM 2020:

135.858,49 euros

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats i comunicar-la a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
7. CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA UNA SUBVENCIÓ PER
DISPOSICIÓ DE ROMANENTS D'ADJUDICACIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ
MUNICIPAL (PAM) 2017, 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:
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Fets
1. El 15 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió de la 1a selecció de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017.
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2. L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té concedida una subvenció per l’actuació "Renovació
de l'enllumenat públic, per import de 63.050,66 euros. El 28 d'abril de 2021 s’ha notificat la
resolució per decret de la diputada delegada de 28 d'abril 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 34.736,12 euros, i per tant s'ha generat un
romanent de 28.314,54 euros.
3. La base 15a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona permet
als beneficiaris sol·licitar una nova actuació al Programa d’inversions amb els romanents
produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les execucions d’import igual o superior a
5.000 €.
4. L'1 de juliol de 2021 l’ens beneficiari ha sol·licitat la disposició del romanent de l’actuació
finalitzada per a destinar-ho a la nova actuació “Millora de l'enllumenat públic a Pradell de la
Teixeta”.
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 de termini.
6. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement 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 31 d'agost de 2021, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
9. S'ha comprovat que a la convocatòria del PAM 2017 hi ha crèdit suficient per atendre les
despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa d’inversions.
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.
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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.
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5. Base 15a de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat
2017 (PAM) que regula la disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al beneficiari que s'indica a continuació la subvenció que es detalla, amb
càrrec a la convocatòria del PAM 2017 que està comptabilitzada a l'aplicació pressupostària
1010 942 76217 del pressupost vigent:
Beneficiari: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi: Pradell de la Teixeta
Concepte: Millora de l'enllumenat públic - actuació romanent
Pressupost Elegible: 29.993,81 euros
% concedit: 94,40%
Import concedit: 28.314,54 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76217-02
Total: 28.314,54 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. AUTORITZAR LES ACTUALITZACIONS DE DADES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018, A DIVERSOS AJUNTAMENTS.
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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
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
2a concessió del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
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2. Als següents beneficiaris, se'ls va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Beneficiari:

Ajuntament de Bonastre

Nom de l'actuació:

Construcció pou d'abastament d'aigua

Data acord de concessió:

21 de setembre de 2018

Pressupost elegible:

205.742,73 euros

% Concedit:

20,10 %

Import concedit PAM 2018:

41.355,01 euros

Aplicació pressupostaria:

2018-1010-942-76218-01

Beneficiari:

Emd de la Serra d'Almos

Nom de l'actuació:

Pavimentació i millora del carrer Dr. Ramon Margalef

Data acord de concessió:

21 de setembre de 2018

Pressupost elegible:

82.924,35 euros

% Concedit:

52,57 %

Import concedit PAM 2018:

43.596,00 euros

Aplicació pressupostaria:

2018-1010-942-76218-01

3. La unitat gestora ha comprovat que els documents tècnics aportats pels beneficiaris abans o
en la justificació de la subvenció es tracten de modificats de projecte amb els quals es van
licitar les actuacions.
4. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han emès informes favorables totals sobre
la subvencionalitat dels nous documents tècnics aportats i aquests són idonis d'acord amb la
normativa de contractació vigent.
5. S’ha revisat la documentació dels expedients i es conclou que les dades correctes de les
concessions han de ser les següents:
Beneficiari:

Ajuntament de Bonastre

Pressupost nou document tècnic:

371.314,57 euros

Pressupost elegible:

306.871,54 euros*

% Concedit:

13,48 %

Subv. PAM 2018:

41.355,01 euros
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* L'ajuntament declara com no subvencionable l'IVA, ja que l'actuació és susceptible de deduirse'l, per import de 64.443,03 euros.

Beneficiari:

Emd de la Serra d'Almos

Pressupost nou document tècnic:

90.280,53 euros

Pressupost elegible:

90.280,53 euros

% Concedit:

48,29 %

Subv. PAM 2019:

43.596,00 euros

6. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 12 i 20 d'agost de 2021, s'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la qual
s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar les actualitzacions de dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal
(PAM) 2018, a diversos ajuntaments, actualment amb càrrec a la partida 2021-1010-942-7621802.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de les subvencions concedides als ajuntaments
que es detallen a continuació:
Beneficiari:

Ajuntament de Bonastre

Nom de l'actuació:

Construcció pou d'abastament d'aigua – Actualització dades

Pressupost elegible:

306.871,54 euros

% Concedit:

13,48 %

Subv. PAM 2018:

41.355,01 euros
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Beneficiari:

Emd de la Serra d'Almos

Nom de l'actuació:

Pavimentació i millora del carrer Dr. Ramon Margalef –
Actualització dades

Pressupost elegible:

90.280,53 euros

% Concedit:

48,29 %

Subv. PAM 2018:

43.596,00 euros
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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 aquesta resolució als interessats 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.
9. AUTORITZAR LES ACTUALITZACIONS DE DADES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA
D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019, A DIVERSOS AJUNTAMENTS.
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 23 de maig de 2019 el president de la Diputació de Tarragona va aprovar la 1a concessió
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
2. El 19 de juliol de 2019 la presidenta de la Diputació de Tarragona va aprovar la 2a concessió
del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
3. Als següents beneficiaris, se'ls va concedir la subvenció del PAM 2019 que es detalla a
continuació:
Beneficiari:

Ajuntament de Secuita

Nom de l'actuació:

Rehabilitació i reforma ala est Casal d'Argilaga

Data acord de concessió:

19 de juliol de 2019

Pressupost elegible:

245.367,32 euros

% Concedit:

23,40 %

Import concedit PAM 2019:

57.404,00 euros

Aplicació pressupostaria:

2019-1010-942-76219-01
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Beneficiari:

Emd de la Serra d'Almos

Nom de l'actuació:

Pavimentació i millora del carrer Dr. Ramon Margalef

Data acord de concessió:

23 de maig de 2019

Pressupost elegible:

82.924,35 euros

% Concedit:

32,57 %

Import concedit PAM 2019:

27.013,00 euros

Aplicació pressupostaria:

2019-1010-942-76219-01

Beneficiari:

Ajuntament del Rourell

Nom de l'actuació:

Arranjament i pavimentació plaça de les Escoles

Data acord de concessió:

23 de maig de 2019

Pressupost elegible:

10.552,28 euros

% Concedit:

72,02 %

Import concedit PAM 2019:

7.599,50 euros

Aplicació pressupostaria:

2019-1010-942-76219-01

4. La unitat gestora ha comprovat que els documents tècnics aportats pels beneficiaris abans o
en la justificació de la subvenció es tracten de modificats de projecte amb els quals es van
licitar les actuacions.
5. Els serveis tècnics han emès informes favorables totals sobre la subvencionalitat dels nous
documents tècnics aportats i aquests són idonis d'acord amb la normativa de contractació
vigent.
6. S’ha revisat la documentació dels expedients i es conclou que les dades correctes de les
concessions han de ser les següents:
Beneficiari:

Ajuntament de Secuita

Pressupost nou document tècnic:

365.898,44 euros

Pressupost elegible:

365.898,44 euros

% Concedit:

15,69 %

Subv. PAM 2019:

57.404,00 euros

Beneficiari:

Emd de la Serra d'Almos

Pressupost nou document tècnic:

90.280,53 euros

Pressupost elegible:

90.280,53 euros

% Concedit:

29,92 %

Subv. PAM 2019:

27.013,00 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Rourell

Pressupost nou document tècnic:

15.875,83 euros

Pressupost elegible:

15.875,83 euros
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% Concedit:

47,87 %

Subv. PAM 2019:

7.599,50 euros

7. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. El 20 d'agost de 2021, s'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
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Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix
que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de concretar les
circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a la concessió de
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la qual
s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar les actualitzacions de dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal
(PAM) 2019, a diversos ajuntaments, actualment amb càrrec a la partida 2021-1010-942-7621902.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de les subvencions concedides als ajuntaments
que es detallen a continuació:
Beneficiari:

Ajuntament de Secuita

Nom de l'actuació:

Rehabilitació i reforma ala est Casal d'Argilaga – Actualització
dades

Pressupost elegible:

365.898,44 euros

% Concedit:

15,69 %

Subv. PAM 2019:

57.404,00 euros

Beneficiari:

Emd de la Serra d'Almos

Nom de l'actuació:

Pavimentació i millora del carrer Dr. Ramon Margalef –
Actualització dades

Pressupost elegible:

90.280,53 euros

% Concedit:

29,92 %

Subv. PAM 2019:

27.013,00 euros
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Beneficiari:

Ajuntament del Rourell

Nom de l'actuació:

Arranjament i pavimentació plaça de les Escoles – Actualització
dades

Pressupost elegible:

15.875,83 euros

% Concedit:

47,87 %

Subv. PAM 2019:

7.599,50 euros

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats i comunicar-la a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant 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 FUNCIONARI DE TÈCNIC/A
SUPERIOR, ADSCRITA A L'ÀREA DE PROJECTES EUROPEUS I GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT – PROJECTES EUROPEUS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN
PROMOCIÓ INTERNA. (CONV. 18/027 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
tècnic/a superior, d'administració especial, plaça número 824, adscrita a l'Àrea de Projectes
Europeus i Gestió del Coneixement – Projectes Europeus, grup professional A, subgrup A1,
torn promoció interna.
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Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’oferta 2018, publicada en el BOP de data 7 de
desembre de 2018, i modificada la seva adscripció en l’ampliació de l’oferta 2020, publicada en
el BOP de data 28 de desembre de 2020.
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 funcionari, de
tècnic/a superior, d'administració especial, adscrita a l'Àrea de Projectes Europeus i Gestió del
Coneixement – Projectes Europeus, grup professional A, subgrup A1, plaça núm. 824, inclosa
en l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018.
Segon,- Iniciar la convocatòria 18/027 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 5%) que es proposa anirà a càrrec de les
següents aplicacions pressupostàries: 5050/439/12 i 16000, i per un import aproximat de
2.085,98€ i 648,74€.
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Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS

Contractació i Expropiacions
11. RECTIFICAR, PER ERROR MATERIAL, EL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE FORMACIÓ EN AUTOOCUPACIÓ I FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A
JOVES EN ENTORNS RURALS, 7 LOTS
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2021-0003765, de data 27 d'agost de 2021 es va adjudicar
el contracte de formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns rurals, 7
lots, d’acord amb el detall següent:
- Els lots 1 a 5 a la FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIO DE L´AUTOOCUPACIO DE
CATALUNYA, per un import total per als 5 lots de 29.652,55 €, IVA inclòs ( 5.930,51 € cada lot).
- El lot 6 a l’empresa CERVESES DE LA SEGARRA, SL, per un import de 27.250,00 €, IVA
inclòs.
- I el lot 7 a la l’ASSOCIACIÓ CULTURAL VIDEO ART GAME, per un import de 23.150,00 €,
IVA inclòs.
2. S'ha constatat l'existència del següents errors materials a la part resolutiva de l'esmentat
decret d'adjudicació:
- A l'apartat tercer de la part resolutiva, on diu:
Adjudicar el lot 6 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a l’empresa CERVESES DE LA SEGARRA, SL (...), i amb un preu
unitari per hora de 74,38 € (IVA inclòs)
Ha de dir:
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Adjudicar el lot 6 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a l’empresa CERVESES DE LA SEGARRA, SL (...) , i amb un preu
unitari per hora de 90,00 € (IVA inclòs)
- A l'apartat quart de la part resolutiva, on diu:
Adjudicar el lot 7 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a la l’ASSOCIACIÓ CULTURAL VIDEO ART GAME (...), i amb un preu
unitari per hora de 74,38 € (IVA inclòs)
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Ha de dir:
Adjudicar el lot 7 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a la l’ASSOCIACIÓ CULTURAL VIDEO ART GAME (...), i amb un preu
unitari per hora de 90,00 € (IVA inclòs).
- A l'apartat sisè de la part resolutiva, on diu:
Disposar la despesa de 80.052,55 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte, les
següents aplicacions pressupostàries de la Diputació:
Lot

Any

Partida

Import

Operació

1a5

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

29.652,55 €

2021029135

6

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

27.250,00 €

2021029305

7

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

23.150,00 €

2021029138

Ha de dir:
Disposar la despesa de 80.052,55 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte, amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de la Diputació:
Lot

Any

Partida

Import

Operació

1

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031381

2

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031382

3

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031383

4

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031384

5

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031385

6

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

27.250,00 €

2021029305

7

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

23.150,00 €

2021029138

Fonaments de dret
1. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de las
administracions públiques (en endavant, PACAP), que estableix que “les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
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2. La competència per corregir, per error material, el decret d’adjudicació del contracte de
formació en autoocupació i formació específica per a joves en entorns rurals, 7 lots, 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. Declarar l’existència dels següents errors materials en la part resolutiva del decret de
Presidència núm. 2021-0003765, de data 27 d'agost de 2021, i corregir-los en el sentit que s’
indica:
- A l'apartat tercer de la part resolutiva, on diu:
Adjudicar el lot 6 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a l’empresa CERVESES DE LA SEGARRA, SL (...), i amb un preu
unitari per hora de 74,38 € (IVA inclòs)
Ha de dir:
Adjudicar el lot 6 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a l’empresa CERVESES DE LA SEGARRA, SL (...) , i amb un preu
unitari per hora de 90,00 € (IVA inclòs)
- A l'apartat quart de la part resolutiva, on diu:
Adjudicar el lot 7 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a la l’ASSOCIACIÓ CULTURAL VIDEO ART GAME (...), i amb un preu
unitari per hora de 74,38 € (IVA inclòs)
Ha de dir:
Adjudicar el lot 7 del contracte de servei formació en autoocupació i formació específica per a
joves en entorns rurals, a la l’ASSOCIACIÓ CULTURAL VIDEO ART GAME (...), i amb un preu
unitari per hora de 90,00 € (IVA inclòs).
- A l'apartat sisè de la part resolutiva, on diu:
Disposar la despesa de 80.052,55 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte, les
següents aplicacions pressupostàries de la Diputació:
Lot

Any

Partida

Import

Operació

1a5

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

29.652,55 €

2021029135

6

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

27.250,00 €

2021029305

7

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

23.150,00 €

2021029138

Ha de dir:
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Disposar la despesa de 80.052,55 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte, amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de la Diputació:
Lot

Any

Partida

Import

Operació

1

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031381

2

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031382

3

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031383

4

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031384

5

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

5.930,51 €

2021031385

6

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

27.250,00 €

2021029305

7

2021

8040 / 241 / 22606 / 01

23.150,00 €

2021029138

Segon. Publicar aquesta resolució en el Perfil del Contractant.
Tercer. Notificar-ho a les empreses adjudicatàries.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.
DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 07 de setembre de 2021 convenientment anonimitzada, en compliment de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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