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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 15 de juny de 2021.
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Joaquim Nin Borreda
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 15 de juny de 2021
Hora d'inici: 13:05
Hora de finalització: 13:16
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Il·lma. Sra. Noemi Llaurado Sans (ERC)

Sota la presidència del Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà per absència de la Il·lma. Sra.
Noemí Llauradó Sans presidenta de la Corporació.
En el punt 5 de l’Ordre del dia, l’Il·ltre. Sra. Camí Mendoza Mercè essent les 13:07h s’incorpora
a la sessió.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2021 a les 12:49:06

Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 8 DE JUNY DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 8 de juny de 2021.
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Patrimoni
2. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA D'IMMOBLES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBSCRITA AMB
MAPFRE CORRESPONENT AL PERÍODE 2021-2022.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 1 de juliol de 2004, la Diputació de Tarragona va subscriure amb Mapfre España,
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, la contractació de la pòlissa d'assegurança núm.
XXXXX dels béns immobles de la Diputació de Tarragona.
2. Al pressupost de despeses de l'exercici 2021 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/933/22400 per import de 51.000,00€, i aquest import està
destinat entre d'altres al pagament de la pòlissa d'assegurança dels immboles de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança te caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la LLei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
3. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa és 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.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXXXX de
l'assegurança d'immobles de la Diputació de Tarragona, pel període 1 de juliol de 2021 a 30 de
juny de 2022 per import de 30.000,00€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 6012-933-22400.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
3. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS O PERSONES PER A
ACTIVITATS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, I
NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, PER A L’ANY 2021.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
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Fets
1. La Diputació de Tarragona manté l’interès, 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, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament 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.
2. 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 els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals.
3. 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.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 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 2021, per part de la Diputació de Tarragona.
Subvencions a entitats o persones per activitats culturals o d’interès ciutadà a la
demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la
Diputació de Tarragona, per a l’any 2021
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
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L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a entitats o persones
físiques, sense afany de lucre, per a actuacions culturals o d’interès ciutadà, a la demarcació
de Tarragona, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social, cultural i econòmic de la
demarcació en àmbits culturals i d’interès ciutadà.
També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la
seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de la programació
habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
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2) Actuacions admeses i excloses
Els projectes i actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin al
desenvolupament social, econòmic territorial i de les persones que viuen a la demarcació de
Tarragona.
S’exclouen:
a.
b.
c.
d.

Les activitats habituals de l’entitat
Les despeses de funcionament ordinari de l’entitat.
Les despeses d’inversió.
Les actuacions que siguin objecte de subvenció nominativa o altre tipus de subvenció
per part de la Diputació.
e. Les AMPAS, les Associacions de veïns i qualsevol altre tipus d’entitat que donada la
gran quantitat d’entitats existents a la demarcació faci impossible poder subvencionar les
activitats que realitzen. S’avaluaran els casos singulars, si escau.
f. Les despeses gastronòmiques.

Les despeses de personal no són subvencionables, llevat que sigui personal dedicat
parcialment o totalment al projecte. En aquest cas, en la justificació s’haurà d’emplenar una
declaració responsable on consti les tasques realitzades el percentatge de dedicació i l’import.

No són subvencionables, aquelles sol·licituds que només incloguin despeses per funcionament
ordinari del sol·licitant.
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. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
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Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
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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 de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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.
c) En cas d’activitats amb menors d’edat, el beneficiari ha de complir amb la normativa de
protecció jurídica del menor, per la qual cosa en la sol·licitud de la subvenció ha de declarar
responsablement que disposa dels certificats negatius de tot el personal propi, voluntari o
subcontractat.
La Diputació de Tarragona podrà requerir-lo en qualsevol moment del procediment per tal que
aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.

4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, seu electrònica
https://seuelectronica.dipta.cat de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a
la mateixa seu.
Es necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada pel representant legal amb certificat de representant.
Aquesta sol·licitud conté l’autorització per a la consulta per via oberta dels estatuts vigents i del
document acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic, en cas d’entitats, així com del
NIF, si escau.
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat o persona.
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Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i
finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació.

6) Criteris de valoració de les sol·licituds:
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant fins el 90% del pressupost elegible i fins a l’import màxim de
subvenció establert, a l’apartat 7 d’aquesta convocatòria.
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En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les peticions que compleixin
els requisits, s’aplicarà un prorrateig, segons el que estableix l’article 22.1 de la LGS.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim: 10.000 euros.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions, per activitats culturals :
Aplicació pressupostària: 2010-334-48908 del pressupost de l’any 2021.
La quantia total màxima de les subvencions convocades per activitats culturals o d’interès
ciutadà és de 1.200.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat i/o redistribuït d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

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 vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

10) Termini de resolució i notificació
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, en tot cas abans del
31 de desembre del 2021.
11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
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12) Acceptació
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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Regim 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 o notificació individual, si escau, 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 o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
14) Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades és des de l’1 de gener al
desembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació.

31 de

15) Termini i forma de justificació.
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:
· Expedient únic de justificació que es troba a la seu electrònica de la Diputació i 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
declaracions responsables d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social i amb l’Agència Tributària si la declarada en la sol·licitud té més de 6 mesos
d'antiguitat. I, si escau, la declaració de disposar dels certificats negatius de tot el personal
propi, voluntari o subcontractat, en compliment de la normativa referent a la protecció jurídica
del menor. Així com també, declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent
s'ha realitzat 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 la Llei general de subvencions.
· Si escau, també contindrà la declaració responsable del beneficiari on consti el personal
adscrit al projecte, identificació de les tasques realitzades, percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat i import.
· Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el
finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi
mitjançant les pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara, estructurada i
entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la
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justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de
la subvenció.
· No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
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· Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que entitat 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.
· La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els justificants
acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes per als quals s’hagi rebut l’
ajut o subvenció.

Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31 de març de
2022, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
16) Control financer
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
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com
el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
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
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
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El beneficiari no pot demanar un canvi de destí de l’actuació, objecte de la subvenció atorgada.
19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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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 10% 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 la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
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 remet 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.
Es registrarà 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.

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions a entitats i persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació
de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona,
per a l’any 2021, per un import total de 1.200.000 euros a càrrec de l’ aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària: 2010-334-48908 del pressupost de l’any 2021.
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.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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4. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES
QUE REALITZIN ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR A LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, L’ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona manté l’interès, 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, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament 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.
2. 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 els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals.
3. 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.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 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.
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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 2021, per part de la Diputació de Tarragona.
Subvencions per a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter
singular a la demarcació de Tarragona, l’any 2021
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1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a entitats
esportives de la demarcació de Tarragona per activitats esportives de caràcter singular que
tinguin lloc a la pròpia demarcació amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic
local, la cohesió social i la inclusió de persones i col·lectius més vulnerables de la població i en
risc d’exclusió.
2) Actuacions admeses i excloses
Els projectes i actuacions objecte de subvenció són els corresponents als següents àmbits:
2.1 Activitats esportives singulars organitzades per entitats esportives de la demarcació de
Tarragona i realitzades a la mateixa demarcació.: premis, campionats, diades esportives,
torneigs, marxes, maratons i similars.
2.2. Conceptes subvencionables
· Despeses de monitoratge, contractació de serveis esportius.
· Despeses de llicències, arbitratges, assegurances, revisions mèdiques,
transport.....
· Despeses d'assegurances de responsabilitat civil, accidents, mutualitats.
· Adquisició de material esportiu fungible, no inventariable.
· Despeses de lloguer d'instal·lacions.
· Altres despeses relacionades amb l'activitat, trofeus, obsequis, samarretes...
· Incloses despeses ja realitzades d’activitats esportives singulars, 2021, que s’
hagin de suspendre amb motiu de la pandèmia de COVID 19, si és el cas.
2.3 S’exclouen

a. Programació esportiva anual.
b. Activitats que no tinguin la consideració de singulars per ser les pròpies de cada entitat
o relatives al seu funcionament habitual.
c. Les entitats que no tinguin com a activitat principal l’esport, malgrat que el tinguin en els
seus estatuts com a activitat complementaria.
d. Les entitats que no tinguin la seu social a la demarcació de Tarragona, malgrat que les
activitats per les quals demanen subvenció es realitzen a les comarques tarragonines.
e. Les activitats esportives singulars que es realitzin fóra de la demarcació de Tarragona.
f.
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f.
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h.
a.
j.
k.

Les activitats que tinguin superàvit.
Les entitats i ens locals que ja hagin presentat una sol·licitud.
Subvencions a esportistes individuals.
Material esportiu inventariable.
Despeses gastronòmiques.
Despeses de funcionament de l’entitat.
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Les despeses de personal no són subvencionables, llevat que sigui personal dedicat
parcialment o totalment al projecte. En aquest cas, en la justificació s’haurà d’emplenar una
declaració responsable on consti les tasques realitzades el percentatge de dedicació i l’import.
No són subvencionables, aquelles sol·licituds que només incloguin despeses per funcionament
ordinari del sol·licitant.
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. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.

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 de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona
d'acord amb la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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c) En cas d'activitats amb menors d'edat, el beneficiari ha de complir amb la normativa de
protecció jurídica del menor, per la qual cosa en la sol·licitud de la subvenció ha de declarar
responsablement que disposa dels certificats de tot el prersonal propi, voluntari o subcontractat.
La Diputació de Tarragona podrà requerir-lo en qualsevol moment del procediment per tal que
aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.
4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva.
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5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, seu electrònica
https://seuelectronica.dipta.cat de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a
la mateixa seu.
Es necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada pel representant legal amb certificat de representant.
Aquesta sol·licitud conté l’autorització per a la consulta per via oberta dels estatuts vigents i del
document acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic, en cas d’entitats, així com del
NIF, si escau.
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat.
Termini
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 des de la data de publicació.
6) Criteris de valoració de les sol·licituds
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant fins el 90% del pressupost elegible i fins a l’import màxim de
subvenció establert.
En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les peticions que compleixin
els requisits, s’aplicarà un prorrateig, segons el que estableix l’article 22.1 de la LGS.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim: 10.000 euros.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària: 2010-34148000 de l’any 2021.
Quantia total màxima de les subvencions convocades: 500.000 euros.
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Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitat
pressupostària de la convocatòria.
9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la
subvenció
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
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10) Termini de resolució i de notificació
Sis mesos des de la data de l’inici del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas la
resolució serà abans del 31 de desembre de 2021.
11) Mitjà de notificació de la resolució.
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
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 o notificació individual, davant de la presidenta
de la Diputació.

14) Termini per executar les actuacions subvencionades.
El termini per executar les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s’inicia l’1 de
gener de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
15) Forma i termini de justificació

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2021 a les 12:49:06

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 9B583EAC9E244055977534FD45B729E8 i data d'emissió 25/06/2021 a les 14:05:20

La subvenció no s’abona fins que el beneficiari hagi dut a terme les activitats objecte de
subvenció i presenti la justificació de l’activitat subvencionada, que s’ha de fer mitjançant la
presentació de:
· Expedient únic de justificació que es troba a la seu electrònica de la Diputació i 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
declaracions responsables d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social i amb l’Agència Tributària si la declarada en la sol·licitud té més de 6 mesos
d'antiguitat. I, si escau, la declaració de disposar dels certificats negatius de tot el personal
propi, voluntari o subcontractat, en compliment de la normativa referent a la protecció jurídica
del menor. Així com també, declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent
s'ha realitzat 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 la Llei general de subvencions.
. Si escau, també contindrà la declaració responsable del beneficiari on consti el personal
adscrit al projecte, identificació de les tasques realitzades, percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat i import.
· Un exemplar de material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el
finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi
mitjançant les pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara, estructurada i
entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la
justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de
la subvenció.
· No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
· Quan l’import justificat sigui inferior a l’import de la subvenció, cal que l’entitat 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.
· La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els justificants
acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes per als quals s’hagi rebut l’
ajut o subvenció.
Termini per justificar
El termini màxim per justificar les subvencions atorgades és el 31 de març de 2022, sense
possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
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16) Control financer
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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La subvenció es lliurarà una vegada comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
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
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar un canvi de destí de l’actuació, objecte de la subvenció atorgada.
19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, els 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 10% 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 la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
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.
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Es registrarà 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.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions per a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la
demarcació de Tarragona, l’any 2021, per un import total de 500.000 euros a càrrec de l’
aplicació pressupostària següent:

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 9B583EAC9E244055977534FD45B729E8 i data d'emissió 25/06/2021 a les 14:05:20

Aplicació pressupostària: 2010-341-48000 de l’any 2021.
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.
5. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CENTRES PRIVATS D’
ENSENYAMENT ESPECIAL DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, AUTORITZATS PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, DESTINATS A AJUDAR ALUMNES EN RÈGIM D’
ESCOLARITZACIÓ ORDINÀRIA, NO COMPARTIDA, PER A L’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
La Diputació de Tarragona manté l’interès, 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, de contribuir de manera
activa i de recolzar financerament 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 els beneficiaris, així doncs, la normativa
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pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals.
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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.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 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 2021, per part de la Diputació de Tarragona
Subvencions a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona,
autoritzats pel departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’
escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i
complementàries.
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als centres privats d’
ensenyament especial de la demarcació de Tarragona , autoritzats pel Departament d’
Ensenyament, destinades a finançar l’assistència a activitats extraescolars i complementàries
dels alumnes en règim d’escolarització no compartida que ho necessitin.
2) Actuacions admeses
A títol indicatiu, les actuacions per a les quals el centre pot demanar subvenció són:

Servei d’acollida matí i tarda
Activitats especialitzades: expressió musical, plàstica, teatre...
Activitats relacionades amb la natura, informàtica, idiomes i similars
Activitats esportives diverses: psicomotricitat, iniciació esportiva, multiesport.
Sortides i visites culturals, excursions i similars
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Altres propostes d’activitats dels centres que es considerin apropiades pels alumnes.

3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
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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. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
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 de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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.
c) En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable relativa a
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte que la Diputació les faci
públiques en compliment de la legislació de transparència.
d) En cas d'activitats amb menors d'edat, el beneficiari ha de complir amb la normativa de
protecció jurídica del menor, per la qual cosa en la sol·licitud de la subvenció ha de declarar
responsablement que disposa dels certificats de tot el prersonal propi, voluntari o subcontractat.
La Diputació de Tarragona podrà requerir-lo en qualsevol moment del procediment per tal que
aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.
4) Règim de concessió de les subvencions .
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Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, seu electrònica
https://seuelectronica.dipta.cat de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a
la mateixa seu.

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 9B583EAC9E244055977534FD45B729E8 i data d'emissió 25/06/2021 a les 14:05:20

Es necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada pel representant legal amb certificat de representant.
Aquesta sol·licitud conté l’autorització per a la consulta per via oberta dels estatuts vigents i del
document acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic, en cas d’entitats, així com del
NIF, si escau.
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOPT i i finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació
6) Criteris de valoració de les sol·licituds
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant el 100% del pressupost, fins a l’import màxim de subvenció establert.
En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les peticions que compleixin
els requisits, s’aplicarà un prorrateig, segons el que estableix l’article 22.1 de la LGS.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim per centre: 30.000 euros
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
Crèdit pressupostària al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària: 2010- 32348001 del pressupost de l’any 2021.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 130.000 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 la
subvenció.
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
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Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern segons el vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria
10) Termini de resolució i de notificació.
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas la
resolució serà abans del 31 de desembre de 2021.

11) Mitjà de notificació de la resolució
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Publicació a la seu electrònica : https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
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 2021 i finalitza el
31 de desembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació
15) Forma i termini de justificació
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:

Expedient únic de justificació que es troba a la seu electrònica de la Diputació i 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 declaracions responsables d’estar al corrent de les seves obligacions
amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària si la declarada en la
sol·licitud té més de 6 mesos d'antiguitat. I, si escau, la declaració de disposar dels
certificats negatius de tot el personal propi, voluntari o subcontractat, en compliment de
la normativa referent a la protecció jurídica del menor. Així com també, declaració
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responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat 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 la Llei
general de subvencions.

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la
subvenció es realitzi mitjançant les pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de
manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta
informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir
durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció i administració, a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de la legislació de transparència.

No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció.

Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que l’entitat 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.

La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els
justificants acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes per als
quals s’hagi rebut l’ajut o subvenció.

Termini
Una vegada realitzada l’actuació subvencionada, el termini màxim per justificar l’actuació
finalitza el 31 de març de 2022, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament
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16) Control financer
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) Pagament de la subvenció concedida
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La subvenció es lliurarà un a vegada comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
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
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar, un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada.
19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat.
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.
20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
21) Criteris de graduació d’incompliments
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
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.
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Es registrarà 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.

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
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Subvencions per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona,
autoritzats pel departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’
escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i
complementàries, l’any 2021, per un import total de 130.000 euros a càrrec de l’ aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària: 2010- 323-48001 del pressupost de l’any 2021.

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.
6. APROVAR INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O
PERSONES A L'ECATÀLEG. JUNY 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
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* 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 pressupostaria, 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 de l Sector Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en
tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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:
1.1 Noves inscripcions:
Clownic - Gagman Produccions SL
Teatre
Teatre d' adults
escola Crea't
Espectacles Familiars
Contacontes Infantil
Grup de teatre Absents
Teatre
Teatre d' adults
Julivert
Música
Altres Tipus de música
Lo Nostro
Teatre
Teatre d' adults
Los QUE!
Teatre
Teatre d' adults
Mag Lari
Espectacles Familiars
Mags i Humoristes
MAMBOA SHOW
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Música
Altres Tipus de música
OAF
Música
Altres Tipus de música
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Petit Comitè
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Petit Taller de Cançons
Música
Música/pop/rock
StarDance
Balls i Danses
Balls de Saló
Una Nit de Cabaret
Teatre
Teatre d' adults
1.2 Actualitzacions:
2chords2
Espectacles:
* Nom: Directe 2chords2 · Preu: 300 euros
A1veu
Espectacles:
* Nom: Poesia i música amb veu de dona · Preu: 800 euros
* Nom: Viatge musical a través de la poesia catalana - amb llums bàsiques · Preu: 1100 euros
* Nom: Viatge musical a través de la poesia catalana - amb muntatge de so i llums · Preu: 1350
euros
* Nom: Poesia i música amb veu de dona - amb llums bàsiques · Preu: 1100 euros
* Nom: Poesia i música amb veu de dona - amb muntatge de so i llums · Preu: 1350 euros
* Nom: Viatge musical a través de la poesia catalana · Preu: 800 euros
Art-tic shows
Espectacles:
* Nom: WORLD TOUR · Preu: 350 euros
* Nom: KUKHRISTMAS · Preu: 350 euros
* Nom: TIME TRAVEL · Preu: 565 euros

ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIALLES
Espectacles:
* Nom: Teatre · Preu: 600 euros
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Calaix d´arts
Espectacles:
* Nom: Història i històries de les Terres de l´Ebre · Preu: 850 euros
CAT ROCK
Espectacles:
* Nom: Versions en català - Hivern SE · Preu: 2300 euros
* Nom: Versions en català - Hivern AE · Preu: 3400 euros
* Nom: Version en català - Estiu SE · Preu: 2900 euros
* Nom: Versions en català - Estiu AE · Preu: 4720 euros
* Nom: CAT ROCK EN FAMÍLIA - "Lolo, on ets?" SE · Preu: 2120 euros
* Nom: CAT ROCK EN FAMÍLIA - "Lolo, on ets?" AE · Preu: 3150 euros
Cia. Marta Renyer
Espectacles:
* Nom: L'Atracció · Preu: 1210 euros
* Nom: El Gran Cabaret d'Elvira · Preu: 968 euros
* Nom: Bernadette · Preu: 302,5 euros
COBLA MIRANTFONT
Espectacles:
* Nom: Aplec de sardanes · Preu: 1400 euros
* Nom: Concert · Preu: 1200 euros
* Nom: Sardanes, Jotes i Cançons de Catalunya i les Terres de l'Ebre · Preu: 1500 euros
* Nom: Ballada · Preu: 1000 euros
Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès
Espectacles:
* Nom: Audicions de Sardanes, aplecs, concerts i concursos · Preu: 950 euros
Companyia Meraki
Espectacles:
* Nom: Mulilla sin desbravar · Preu: 800 euros
DUO ACUARIO
Espectacles:
* Nom: Duo · Preu: 968 euros
* Nom: Format gran · Preu: 1452 euros
FENYA RAI
Espectacles:
* Nom: CONCERT FENYA RAI · Preu: 1395 euros
Fito Luri
Espectacles:
* Nom: Fito Luri a Cassiopea · Preu: 300 euros
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HELENA BOTELLA DURAN
Espectacles:
* Nom: Duo musical · Preu: 1200 euros
Josep Anton Gonzalez
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La Jueva de Tortosa
Espectacles:
* Nom: Les cançons dels jueus catalans · Preu: 2600 euros
* Nom: Recordant el Call · Preu: 850 euros
L'Invisible titelles
Espectacles:
* Nom: Abiyoyo · Preu: 550 euros
* Nom: "La veritable història del rei que tenia el nas vermell" · Preu: 550 euros
* Nom: La que escombrava l'escaleta · Preu: 550 euros
* Nom: En Tabalet · Preu: 550 euros
* Nom: Ai llebreta, ai llebreta, · Preu: 550 euros
* Nom: "Em diuen Perla Preciosa" · Preu: 550 euros
MIRA COM BALLEN !
Espectacles:
* Nom: SOL NEIXENT · Preu: 1700 euros
* Nom: QUIN RITME! · Preu: 500 euros
* Nom: SUPER BÉ · Preu: 1500 euros
* Nom: SHOW GENIAL · Preu: 1100 euros
* Nom: BALLAR, BALLAR I BALLAR · Preu: 1300 euros
* Nom: MIRA COM XALEN ! · Preu: 700 euros
* Nom: MIRA COM DISFRUTEN ! · Preu: 900 euros
* Nom: MAGISTRAL SHOW · Preu: 2100 euros
* Nom: A FER UNA BALLARUCA! · Preu: 600 euros
* Nom: ACTUACIO AMB SESSIO DE BALL · Preu: 2400 euros
* Nom: ACTUACIO COMPLERTA · Preu: 2300 euros
* Nom: MOU-TE AMB ESCUMA · Preu: 544,5 euros
* Nom: AQUAGYM · Preu: 363 euros
* Nom: ESPECTACLE DE TITELLES I MIM · Preu: 550 euros
* Nom: CAGA TIÓ · Preu: 725 euros
Mood
ORQUESTRA LA CONTINENTAL
Espectacles:
* Nom: ORQUESTRA-4 DOBLE SESSIÓ · Preu: 6400 euros
* Nom: ORQUESTRA-2 DOBLE SESSIÓ · Preu: 5000 euros
* Nom: COMPLEMENT SONORITZACIÓ ESPECIAL · Preu: 1210 euros
* Nom: ORQUESTRA-5 FORMACIÓ REDUIDA · Preu: 3500 euros
* Nom: orquestra-6 FORMACIÓ INFERIOR · Preu: 3000 euros
* Nom: AUTO-CINE SUPERIOR · Preu: 2045 euros
* Nom: ORQUESTRA -2 · Preu: 4961 euros
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* Nom: FORMACIÓ ESTANDARD · Preu: 5324 euros
* Nom: ACTUACIÓ DE GALA · Preu: 6655 euros
* Nom: AGOST I ALTRES DIES ESPECIALS · Preu: 7502 euros
* Nom: CIOMPLEMENT ESPECTACLE HUMOR GAGS · Preu: 2900 euros
* Nom: ESPECTACLE COMPLET ANIMACIO INFANTIL-FAMILIAR 2 · Preu: 1300 euros
* Nom: TEMPORADA BAIXA · Preu: 4114 euros
* Nom: CINEMA A LA FRESCA · Preu: 900 euros
* Nom: AUTO-CINE · Preu: 1800 euros
* Nom: ORQUESTRA CATALANA · Preu: 4840 euros
* Nom: ORQUESTRA-3 DOBLE SESSIÓ · Preu: 5808 euros
* Nom: COMPLEMENT EQUIPAMENT · Preu: 1089 euros
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Paupi el mago
PEPPER AND SOUL
Espectacles:
* Nom: SENSE EQUIP DE SO- HIVERN · Preu: 850 euros
* Nom: PEPPER AND SOUL QUARTET · Preu: 1550 euros
Regalamagia.com
Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta
Espectacles:
* Nom: Orquestra de Forasteros · Preu: 3338 euros
* Nom: Orquestra de Forasteros · Preu: 2706 euros

Stromboli Jazz Band
Espectacles:
* Nom: Espectacle musical de carrer · Preu: 1100 euros
* Nom: concert amb equip de so i llums · Preu: 1800 euros
* Nom: concert de dixie swing · Preu: 1550 euros
* Nom: espectacle itinerant de carrer · Preu: 1100 euros
* Nom: Cercavila + Concert · Preu: 1600 euros
* Nom: concert especial · Preu: 1250 euros
* Nom: espectacle musical d'escenari · Preu: 1100 euros
Tàrraco Surfers
The Manouches
Espectacles:
* Nom: Espectacle musical per amenitzar · Preu: 1900 euros
* Nom: Concert amb equip de so i llums · Preu: 3200 euros
* Nom: Espectacle musical per amenitzar , amplificat · Preu: 2560 euros
Toca'm el Xotis
Espectacles:
* Nom: Ball de plaça · Preu: 600 euros
* Nom: Concert · Preu: 600 euros
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* Nom: Versions de La Tieta Clara (cançó catalana) · Preu: 800 euros
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TRENCAMANDRES
Espectacles:
* Nom: TITELLES CIGRONET · Preu: 360 euros
* Nom: FOLKANT LA TERRA · Preu: 500 euros
* Nom: ANIMACIÓ TRENCAMANDRES · Preu: 460 euros
* Nom: PALLASSOS XISCLET · Preu: 450 euros
* Nom: CONFETTI EXPRESS · Preu: 500 euros
* Nom: FESTA DE LA ESCUMA AMB ANIMACIÓ · Preu: 400 euros
* Nom: HOME ORQUESTRA · Preu: 350 euros

VARIETATS 2020
Espectacles:
* Nom: ESOECTACLE-8 · 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
* Nom: ESPECTACLE - 5 · Preu: 1100 euros
* Nom: ESPECTACLE - 6 · Preu: 850 euros
* Nom: ESPECTACLE - 7 · Preu: 800 euros
* Nom: HUMOR 2021 · Preu: 2904 euros
* 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
1.3.- Que es donin de baixa les següents peticions:
CLOWNIC
Soul and Pepper
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. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS I FUNDACIONS
DE CARÀCTER SOCIAL, PER A ACTIVITATS SOCIALS REALITZADES A LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA, L’ANY 2021.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
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Fets
La Diputació de Tarragona manté l’interès, 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, de contribuir de manera
activa i de recolzar financerament 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 els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i específica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris 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.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 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 2021, per part de la Diputació de Tarragona.
Subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials
realitzades a la demarcació de Tarragona, l’any 2021
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a les entitats i
fundacions, sense ànim de lucre, de caràcter social que realitzin activitats a la demarcació de
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Tarragona, a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població, per tal d’
ajudar a superar la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.
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2) Actuacions admeses i excloses
Es consideren subvencionables totes les actuacions que dins l’àmbit d’acció social, serveis
socials bàsics i prestacions d’urgència social es facin en interès dels ciutadans de la
demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o
laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional, o en risc d’exclusió
social, que contribueixin a reduir les desigualtats i els que promoguin la cohesió i inclusió social
a la demarcació de Tarragona.
S’exclouen aquelles entitats que no tinguin com a activitat principal, l’acció social, sinó com a
complementària, ja que encara que realitzin programes socials concrets a la demarcació, no és
la seva missió o raó de ser i poden, a més acollir-se a altres convocatòries de subvencions de
la Diputació.
Queden excloses també les inversions i aquelles entitats que siguin objecte de conveni o
actuacions específiques pels mateixos conceptes.
Es consideren despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de les activitats subvencionades, el seu cost no sigui superior al del mercat, hagin
estat pagades pel beneficiari i s’efectuïn en el termini establert en aquesta convocatòria.
Les despeses de personal no són subvencionables, llevat que sigui personal dedicat
parcialment o totalment al projecte. En aquest cas, en la justificació s’haurà d’emplenar una
declaració responsable on consti les tasques realitzades el percentatge de dedicació i l’import.
No seran subvencionables les actuacions o projectes que es duguin a terme fora de la
demarcació de Tarragona.
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. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
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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 de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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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.
c) En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable relativa a
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte que la Diputació les faci
públiques en compliment de la legislació de transparència.
d) En cas d'activitats amb menors d'edat, el beneficiari ha de complir amb la normativa de
protecció jurídica del menor, per la qual cosa en la sol·licitud de la subvenció ha de declarar
responsablement que disposa dels certificats de tot el prersonal propi, voluntari o subcontractat.
La Diputació de Tarragona podrà requerir-lo en qualsevol moment del procediment per tal que
aporti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades.

4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds .
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament, seu electrònica
https://seuelectronica.dipta.cat de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a
la mateixa seu.
Es necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada pel representant legal amb certificat de representant.
Aquesta sol·licitud conté l’autorització per a la consulta per via oberta dels estatuts vigents i del
document acreditatiu de la seva inscripció en el registre públic, en cas d’entitats, així com del
NIF, si escau.
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat.
Termini
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 des de la data de publicació
6) Criteris de valoració de les sol·licituds:
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Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant fins el 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, s’aplicarà un prorrateig, segons el que estableix l’article 22.1 de la LGS.
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7) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim 20.000 euros per sol·licitud.
Els imports resultants són import màxims. En cas que la despesa de l’entitat sigui inferior a l’
import fixat per la Diputació es pagarà la despesa executada i justificada.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2010-231-48000-01 del pressupost de l’any 2021.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 500.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat
pressupostaria de la convocatòria.
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 vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
10) Termini de resolució i notificació
Sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds i en tot cas la resolució
serà abans del 31 de desembre de 2021.
11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
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.
Regim 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 o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escau, 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 2021 i finalitza el
31 de desembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
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15) Termini i forma de justificació.
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:

Expedient únic de justificació que es troba a la seu electrònica de la Diputació i 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 declaracions responsables d’estar al corrent de les seves obligacions
amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària si la declarada en la
sol·licitud té més de 6 mesos d'antiguitat. I, si escau, la declaració de disposar dels
certificats negatius de tot el personal propi, voluntari o subcontractat, en compliment de
la normativa referent a la protecció jurídica del menor. Així com també, declaració
responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat 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 la Llei
general de subvencions.

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la
subvenció es realitzi mitjançant les pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de
manera clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta
informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir
durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.

En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció i administració, a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de la legislació de transparència.

No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin
el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció
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Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que l’entitat 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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Si escau, també contindrà la declaració responsable del beneficiari on consti el personal
adscrit al projecte, identificació de les tasques realitzades, percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat i import.

Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 31 de març de
2022, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord a l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
16) Control financer
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
La subvenció es lliurarà una vegada comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
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
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar 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 compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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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 10% 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 la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
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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 remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
Es registrarà 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.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a
la demarcació de Tarragona, l’any 2021, per un import total de 500.000 euros a càrrec de l’
aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària: 2010-231-48000-01 del pressupost de l’any 2021.
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 en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
8. APROVAR L’APORTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA I APROVAR EL
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DEL 100% DE L’APORTACIÓ, CORRESPONENT A L’
ANY 2021, D’ACORD AMB L’ESTABLERT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA CESSIÓ DE L’ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS COMPONENTS NECESSARIS PER COMPLETAR LA
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA AL CASTELL D’ESCORNALBOU.
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De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori , la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per acord de Junta de Govern de Diputació de Tarragona, de 8 de juny de 2018, es va
aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Argentera, amb la finalitat
de formalitzar la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de l’Argentera
en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en
creixement i ocupació.
2. En data 20 de novembre de 2018 es va formalitzar el conveni esmentat en el punt anterior.
En la clàusula tercera, la Diputació de Tarragona es compromet al pagament d’una aportació
anual per a la cessió de l’espai per a la instal·lació dels components necessaris per completar
la xarxa d’abastament d’aigua al Castell d’Escornalbou. Aquesta aportació anual es valora en
3.000€.
3. Per acord de Junta de Govern de Diputació de Tarragona, de 27 d’octubre de 2020, es va
aprovar l’aportació a l’Ajuntament de l’Argentera i el reconeixement de l'obligació del 100% de l’
aportació corresponent als anys 2019 i 2020, d’acord amb l’establert en la clàusula tercera del
Conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la Diputació de Tarragona, on la Diputació
de Tarragona es compromet al pagament d’una aportació anual per a la cessió de l’espai per a
la instal·lació dels components necessaris per completar la xarxa d’abastament d’aigua al
Castell d’Escornalbou.
4. La Diputació de Tarragona ha dotat pressupostàriament per l’exercici 2021 l’aplicació
pressupostària 2021-1200-336-46270-01, amb la quantitat de 3.000,00 €, pel Conveni amb l’
Ajuntament de l’Argentera.
5. En compliment del conveni de col·laboració es procedeix a tramitar l’aprovació i abonament
de l’aportació corresponent a l’any 2021.
6. La Unitat gestora ha emès informe favorable, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
Fonaments de dret
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria.
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.
Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Argentera, amb la finalitat de
formalitzar la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de l’
Argentera en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’
inversió en creixement i ocupació,aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, de data 8 de juny de 2018.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’aportació a l’Ajuntament de l’Argentera, corresponent a l’any 2021, d’acord
amb l’establert en la clàusula tercer del Conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la
Diputació de Tarragona, on la Diputació de Tarragona es compromet al pagament d’una
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aportació anual per a la cessió de l’espai per a la instal·lació dels components necessaris per
completar la xarxa d’abastament d’aigua al Castell d’Escornalbou.
Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte aportació: 2021 - Aportació Ajuntament d'Argentera
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Import aportació: 3.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Aplicació Pressupostària: 2021-1200-336-46270-01
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Total: 3.000,00 euros

Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació del 100% de l’aportació corresponent a les
anualitats 2021, que ascendeix a un total de 3.000,00€, que es farà efectiu en el termini d’un
mes després de la data de l’aprovació per Junta de Govern de la Diputació de Tarragona.

Tercer. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de l'Argentera, i comunicar-ho a la Intervenció i a
Tresoreria 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.

Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
9. RECTIFICAR L'ERRADA MATERIAL DETECTADA A L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
DE 20 D'ABRIL DE 2021, EN RELACIÓ A AUTORITZAR LES ACTUALITZACIONS DE DADES
DE LES SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 CONCEDIDES 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. L'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 20 d'abril de 2021, va
aprovar autoritzar les actualitzacions de dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal
(PAM) 2019, a diversos ajuntaments.
2. La Unitat gestora de la subvenció ha detectat que l'actualització de les dades econòmiques
relatives a la subvenció de l'Ajuntament de Tivenys és erroni.
3. Per error material, s'ha aprovat un import de subvenció del PAM 2019 que no és correcte.
Fonaments de dret
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1. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, estableix pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors que
"...les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Rectificar el punt sisè de la part expositiva de l'acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de 20 de abril de 2021, en relació a autoritzar les actualitzacions de
dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, a diversos ajuntaments, en el
següent sentit:
- On diu:
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Pressupost nou document tècnic: 11.999,38 euros
Pressupost elegible: 11.999,38 euros
% concedit: 91,67%
Subv. PAM 2019: 11.000 euros
- Ha de dir:
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Pressupost nou document tècnic: 11.999,38 euros
Pressupost elegible: 11.182,03 euros*
% concedit: 95,00%
Subv. PAM 2019: 10.622,93 euros
* La diferència entre l'import del nou document tècnic i el pressupost elegible, correspon a la
part no subvencionable del capítol de telecomunicacions.
Segon. Rectificar el punt segon de la part resolutiva de l'acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de 20 de abril de 2021, en relació a autoritzar les actualitzacions de
dades de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, a diversos ajuntaments, en el
següent sentit:
- On diu:
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Objecte de subvenció: Arranjament del camí Assut - Act. dades
Pressupost elegible: 11.999,38 euros
% concedit: 91,67%
Subv. PAM 2019: 11.000 euros
- Ha de dir:
Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Objecte de subvenció: Arranjament del camí Assut - Act. dades
Pressupost de l'actuació: 11.999,38 euros
Pressupost elegible: 11.182,03 euros*
% concedit: 95,00%
Subv. PAM 2019: 10.622,93 euros
* La diferència entre l'import del nou document tècnic i el pressupost elegible, correspon a la
part no subvencionable del capítol de telecomunicacions.
Tercer. Donar de baixa la diferència de crèdit entre l'import concedit inicialment i l'import
concedit en aquesta resolució a l'Ajuntament de Tivenys.
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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.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Tivenys 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.
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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.

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 D’OPERARI/ÀRIA, ADSCRITA A L’ÀREA DE SERVEIS
INTERNS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN
LLIURE (CONVOCATÒRIA 18-043).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la plantilla de personal laboral d'aquesta Diputació hi ha vacant una plaça de personal
laboral fix d’operari/ària, adscrita a la Unitat de Manteniment d’Edificis – Gestió de Seus
Corporatives – Serveis Generals de l’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona,
plaça número L506007, vinculada al lloc de treball L506007.
2. Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018 (BOPT núm. 234, de 7
de desembre de 2018).
3. 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 d’aquesta 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. 63.2 i 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
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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 i les convocatòries de selecció de personal.
3. L’art. 76 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.
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L’anunci de la convocatòria s’ha de publicar, també, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals reguladores dels processos
selectius de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn lliure, d’una plaça vacant de personal laboral fix d’operari/ària,
adscrita a la Unitat de Manteniment d’Edificis – Gestió de Seus Corporatives – Serveis
Generals de l’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona, plaça número L506007
(vinculada al lloc de treball L506007).
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de novembre de 2018 (BOPT núm. 234, de 7
de desembre de 2018).
Segon. Iniciar la convocatòria 18-043 de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn lliure.
Tercer. La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries corresponent al pressupost 2021:
L506007 (dotació 100%): 4020/920/13000 i 4020/920/16000 i per un import aproximat de
10.651,48 € i 3.514,99 €, respectivament.
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:
- 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
11. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’
ACTUACIONS DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA DE L’ANY 2021.
De conformitat amb la proposta d’Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Diputació de Tarragona mitjançant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
organitza la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’
emprenedoria per a l’any 2021.
La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori.
Aquesta missió la realitza mitjançant actuacions pròpies així com donant suport als agents
socials i econòmics de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del
Baix Penedès.
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Dona suport, a través de programes de foment, totes aquelles iniciatives i accions de promoció
que tenen el seu origen en el teixit associatiu i institucional del territori dirigides a l’impuls del
món empresarial i l’emprenedoria, i al creixement econòmic sostenible de la demarcació.
El procediment per a la concessió de la subvenció es regeix pels principis de publicitat,
transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
En el pressupost 2021 de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi ha el projecte Subvencions
foment de l’emprenedoria (2021.840.06) amb la següent aplicació pressupostària: 8040/241
/48000.
L’import total de la convocatòria és de 150.000 euros.
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.
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.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
(BOPT 27/02/2019, inserció 2019/2028).
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021.
Normativa general aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i la Llei 40/2015 d’octubre
de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’
emprenedoria de l’any 2021 amb el detall següent:

- Primer. Règim de concurrència de la concessió
Concurrència competitiva amb una sola resolució per procediment.
- Segon. Entitats beneficiàries i requisits
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Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les fundacions, les associacions
privades i les cambres de comerç de la demarcació que tinguin per objectiu impulsar o
promoure el desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del
Baix Penedès a través d’activitats de foment de l’emprenedoria i de suport a l’empresa.
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No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques, les empreses
públiques o privades, les administracions públiques i els ens dependents d'aquestes, sigui
quina sigui la seva naturalesa jurídica o la seva forma, els organismes públics de base
associativa (consorcis, mancomunitats, etc.), les universitats o les entitats que en depenguin,
les escoles de negoci, els col·legis professionals, les cooperatives i els gremis.
A més dels requisits establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general
de subvencions i en la base setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, les entitats sol·licitants han de complir els
següents requisits:

Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
No ser deutores per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels seus organismes
autònoms.

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. Si s’escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’ Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment a l’entitat sol·licitant d’aportació de documentació.
Segons la base 24 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’
entitat beneficiària 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 donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i
a la devolució dels imports percebuts per l’entitat beneficiària.
- Tercer. Obligacions de les entitat beneficiàries d’aquestes subvencions
Són obligacions de les entitats beneficiàries de subvencions concedides per la Diputació de
Tarragona, les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms a més de les següents:
Les entitats beneficiàries han d’adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat
al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el
material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”, juntament amb
el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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Les entitats beneficiàries de subvencions iguals o superiors a 10.000€ que siguin entitats i
altres persones jurídiques no públiques estan obligades a subministrar a la Diputació de
Tarragona la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració
a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la
legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida
per donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’entitat beneficiària està obligada al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sancionarà d’
acord amb la legislació sobre transparència.
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- Quart. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar
aquelles actuacions de foment de l’emprenedoria que contribueixin a impulsar el
desenvolupament econòmic de les comarques de les Terres de l’Ebre, del Camp de Tarragona
i del Baix Penedès.
La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori
i aquesta missió la realitza mitjançant actuacions pròpies, així com donant suport als agents
socials i econòmics del territori.
Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dona suport a aquelles iniciatives
i accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i institucional del territori
dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al creixement econòmic sostenible de la
demarcació.
- Cinquè. Activitats i depeses subvencionables
Activitats subvencionables:
Activitats que contribueixin a impulsar el desenvolupament econòmic, mitjançant el
foment de l’emprenedoria i el suport a l’empresa (cursos de formació, sessions d’
assessorament i orientació, jornades informatives, realització i presentació d’estudis o
butlletins, fires, networkings, servei d’accés al finançament i qualsevol altra actuació que
contribueixi a l’objectiu indicat).

Activitats no subvencionables:
Activitats que tinguin caràcter únicament lúdic o festiu.

Despeses subvencionables:
Contractació de serveis externs per a la realització d’activitats formatives o qualsevol
altra actuació que tingui per objectiu impulsar el desenvolupament econòmic, mitjançant
el foment de l’emprenedoria i el suport a l’empresa.
Lloguer d’espais.
Despeses de material, exceptuant les indicades en els apartats posteriors.
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Despeses de personal.

Despeses no subvencionables:
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Despeses gastronòmiques; dinars, begudes, aperitius.
Despeses de funcionament: telèfon, aigua, llum, gas, telecomunicacions, i qualsevol
altre tipus de subministrament.
Despeses de desplaçament i de dietes.
Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys.
L'IVA deduïble de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de Subvencions.

- Sisè. Criteris de valoració de les sol·licituds
Sisè. 1. Criteris Generals (Màxim 100 punts):

a. Àmbit territorial de les actuacions:
Municipal: 15 punts
Comarcal: 25 punts
Més d’una comarca: 40 punts

b. Col·laboració amb altres agents socioeconòmics* per al desenvolupament de les
actuacions:
Col·laboració amb 1 agent: 10 punts
Col·laboració amb 2 agents: 30 punts
Col·laboració amb més de 2 agents: 60 punts
(* S’entén per agent socioeconòmic aquell que té per finalitat la de generar sinergies
per crear oportunitat socioeconòmiques en el territori. Aquest agent pot ser una entitat,
associació o qualsevol altra tipus de persona jurídica).
Sisè. 2. Criteris Específics - (Màxim 700 punts)

a. Nombre d’accions executades:
1 o 2 activitats: 10 punts
3 o 4 activitats: 25 punts
Més de 4 activitats: 50 punts

b. Durada de la totalitat de les activitats (Es tindran en compte aquelles activitats que tenen
com a objectiu millorar els coneixements i habilitats de les persones emprenedores i
empresàries. Només computaran les accions diferenciades, en cap cas es tindran en
compte els diferents continguts o subaccions de les activitats*).
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De 10 hores a 20 hores: 10 punts
De 20 hores a 49 hores: 25 punts
A partir de 50 hores: 50 punts
(* S’entendrà com una única actuació aquella que, amb independència de les edicions
que es duguin a terme, tingui el mateix contingut i hores de formació)

c. Nombre total de persones beneficiàries de les activitats:

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 9B583EAC9E244055977534FD45B729E8 i data d'emissió 25/06/2021 a les 14:05:20

Fins a 50 beneficiàries: 10 punts
De 50 a 100 beneficiàries: 30 punts
A partir de 100 beneficiàries: 60 punts

d. Perfil majoritari de les persones beneficiàries de les activitats:
Persones emprenedores: 30 punts
Persones emprenedores i empreses amb activitat iniciada: 60 punts

e. Principis, actuació de les entitats i tipus d’activitats organitzades:
Pel grau d’innovació del disseny de les activitats, productes o serveis oferts: 60 punts
Per a projectes o activitats dirigides a un o varis grups vulnerables o a col·lectius amb
dificultats d’inserció laboral: 80 punts
Per l’aplicació dels principis i realització d’actuacions relacionades amb la igualtat entre
dones i homes: 100 punts

f. Nombre d’empreses constituïdes amb qualsevol tipus de forma jurídica, com a resultat
de les accions realitzades:
De 1 a 5 empreses: 10 punts
De 6 a 9 empreses: 40 punts
A partir de 10 empreses: 80 punts

g. Generació de llocs de treball com a resultat de les accions realitzades:
De 1 a 5: 10 punts
De 6 a 9: 50 punts
A partir de 10: 100 punts

h. Nombre d’empreses a les que es realitza un servei de seguiment tècnic per a la
consolidació, per tal de reduir-ne les probabilitats de fracàs i ajudar-les a aconseguir
majors nivells de competitivitat:
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De 1 a 5 empreses: 10 punts
De 6 a 9 empreses: 50 punts
A partir de 10 empreses: 100 punts

i. Les activitats executades o serveis que desenvolupa l’entitat estan incloses en algun
instrument de planificació territorial (plans estratègics o plans d’acció local): 100 punts
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- Setè. Crèdit pressupostari i quantia total màxima
Aplicació pressupostària 8040/241/48000. La quantia total màxima de les subvencions
convocades és de 150.000 €. Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les
sol·licituds rebudes i les disponibilitats pressupostàries.
- Vuitè. Import concedit
La quantia de la subvenció és la que resulta de la valoració i ponderació de les peticions d’
acord amb els criteris de valoració establerts en la convocatòria, i de la distribució de la
consignació pressupostària de l’ aplicació pressupostària corresponent entre el nombre de
sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible, tenint en compte que es fixa un
import màxim de subvenció de 10.000 € per beneficiari.
Si l’import total que resulti d’aplicar els criteris anteriors supera l’import establert en la
convocatòria, les diferents subvencions a concedir a cada entitat s’han de reduir de manera
proporcional respecte al total fins arribar al límit de la convocatòria.
- Novè. Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions que regulen aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts destinats
a la mateixa actuació, excepte les sol·licituds que ja hagin estat subvencionades prèviament
per la Diputació a través d’altres convocatòries o plans d’actuació.
Així mateix, no són compatibles amb altres subvencions atorgades per la Diputació de
Tarragona per a actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les empreses de l’any de
la convocatòria en curs.
En qualsevol cas, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total elegible de l’actuació,
ja sigui de forma individual o juntament amb altres ingressos.
- Desè. Sol·licituds de participació
Els sol·licitants han de presentar una única sol·licitud que inclogui totes les actuacions a
realitzar durant l’any de la convocatòria.
La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la que s’indica a
continuació. El formulari normalitzat de la sol·licitud es pot trobar a la seu electrònica Diputació
de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat:

a.
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a. Sol·licitud segons model normalitzat, que inclou els següents apartats:
Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Pressupost d’ingressos i despeses.
Memòria descriptiva de les activitats orientades a impulsar el desenvolupament
econòmic, mitjançant el foment de l’emprenedoria i el suport a l’empresa, quantificant-les
d’acord amb els apartats dels criteris de valoració d’aquesta convocatòria.
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b. Escriptures de constitució i estatuts de l’entitat en cas que no s’hagin entregat amb
anterioritat.

En el cas que s'hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un termini
màxim de 10 dies hàbils per presentar-la a partir de l’endemà de la notificació. Aquelles entitats
que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s’entén que desisteixen de
la seva petició.
- Onzè. Forma de presentació de sol·licituds
Electrònicament mitjançant model normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat
- Dotzè. Termini de presentació de sol·licituds
Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la Província de
Tarragona fins al 30 de juliol de 2021.
- Tretzè. Termini i mitjà de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’
anunci d’aquesta convocatòria en el BOPT.
La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de la resolució de la
seva concessió.
- Catorzè. Publicació de la convocatòria
L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la qual la
publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
Així mateix, es registrarà la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre
d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
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El text complet de la convocatòria es publica íntegrament en la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona.
- Quinzè. Òrgan competent per la instrucció del procediment
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedora
- Setzè. Òrgan competent per la resolució del procediment
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el vigent règim de delegacions en
el moment d'aprovació de la convocatòria.
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- Dissetè. Termini d’execució de les actuacions
L’execució de les actuacions es pot dur a terme mitjançant contractació o per la pròpia
administració, exclusivament amb mitjans propis o per la pròpia entitat. En qualsevol cas, la
contractació de les actuacions s’ha de fer d’acord amb el que estableix la legislació de
contractes del sector públic.
Les actuacions subvencionables es poden executar fins al 31 de desembre de 2021, sense
possibilitat de pròrroga.
- Divuitè. Gestió i justificació
Termini de presentació de la justificació
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les despeses de les actuacions
executades com a màxim el 31 de març de 2022.
D'acord amb la base 28 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, el beneficiari, per causes degudament motivades pot
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els temes
establerts a l'article 70.1 del Reglament de la Llei general de subvencions.
Transcorregut el termini establert, i si és el cas, el de la pròrroga, sense justificació, s'ha de
requerir al beneficiari per tal que la presenti en els termes establerts en l'article 70.3 del
Reglament de la Llei general de subvencions. Una vegada finalitzat el termini fixat al
requeriment sense justificació ni al·legació, s'inicia el procediment per a la declaració de la
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
Forma de justificació
Per justificar el compliment de les condicions establertes en la concessió de les subvencions, el
beneficiari ha de presentar el formulari de justificació segons model normalitzat, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, que inclou els següents apartats:

a. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
b.
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b. Memòria final de les activitats realitzades, especificant el grau d’assoliment dels
objectius definits.
c. Balanç econòmic de l’activitat subvencionada amb el desglossament de totes les
despeses i l’acreditació d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públics o privats, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d. Relació de despeses en la qual consti la identificació del creditor (NIF i nom), data d’
emissió, descripció de la despesa, import de la factura i data de pagament o
reconeixement de l’obligació.
e. En els supòsits de despeses superiors a les quantitats establertes pels contractes
qualificats com a menors, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic vigent, cal
la justificació del compliment de la previsió de l’article 31.3 de la Llei 38/2003 general de
subvencions. En aquest cas, el beneficiari ha d’emplenar el certificat addicional de l’
annex 1 de la justificació.

L’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona es
reserva el dret a demanar a l’entitat beneficiària de l’ajut o subvenció les factures acreditatives
de les despeses produïdes corresponents als conceptes pels quals hagi rebut l’ajut o subvenció.
A més, cal presentar la justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació
de Tarragona; a totes les activitats subvencionades cal fer-ne menció explícita.
- Dinovè. Graduació per incompliment
Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades en la
concessió de les subvencions són les que disposa la base 25.4 de les Bases Generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
- Vintè. Pagament de la subvenció
Una vegada justificades les despeses ocasionades, en els termes exigits en la convocatòria,
comprovada la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que determina la
concessió de la subvenció, es lliura l’import d’acord amb el que disposen la base 29 de les
bases de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveu la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats ni abonaments a compte.
- Vint-i-unè. Exigència de recursos propis
No es preveu l'exigència de recursos propis.
- Vint-i-dosè. Règim jurídic general aplicable
Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret 887 /2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms (BOPT 27/02 /2019, inserció 2019/2028); Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Llei 40/2015, d’
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1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.
- Vint-i-tresè. Règim de recursos
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Si es vol impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i actes dictats en execució d’aquesta
convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratius davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos des de l’endemà a la seva publicació, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs de
reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que els ha dictat (o bé davant de l’
òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per delegació), en el termini d’un
mes des la publicació.
2. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
150.000,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021-8040-241-48000 del pressupost
vigent.
3. 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 Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
4. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
5. Comunicar l’acord 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.
12. DEIXAR SENSE EFECTE ELS CRITERIS D’ACCÉS AL PLA D’OCUPACIÓ BOCA DE LA
MINA 2021 APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 1 DE JUNY DE 2021, I
APROVAR UNS NOUS CRITERIS D'ACCÉS PER AQUEST PLA D'OCUPACIÓ.
De conformitat amb la proposta d’Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern en sessió de data 1 de juny de 2021 va aprovar el Pla d’Ocupació Boca de
la Mina 2021 dins el Pla de Foment de l’Ocupació 2021 i els seus criteris d’accés.
L’esmentat Pla d’Ocupació té per objecte fomentar la creació d’ocupació amb la contractació de
2 APL- Auxiliar de serveis, per a cobrir la necessitat que es generarà durant els propers mesos
amb l’obertura al públic general de l’espai del Centre de formació a l’edifici del Passeig de la
Boca de la Mina de Reus.
Donat que és necessari portar a terme una reformulació dels requisits que han de reunir els
aspirants, les circumstàncies a valorar durant el procés de selecció i la tipologia de les proves a
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realitzar, cal deixar sense efecte els criteris acordats per la Junta de Govern anteriorment
esmentats i aprovar els que s'annexen a aquest acord.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
Art 109 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’
organització comarcal de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Deixar sense efecte els criteris d’accés al Pla d’Ocupació Boca de la Mina 2021 aprovats per
la Junta de Govern del dia 1 de juny de 2021.
2. Aprovar els nous criteris d’accés al Pla d’Ocupació Boca de la Mina 2021 que s’annexen.
3. Publicar els esmentats criteris a la pàgina web de la Diputació de Tarragona.
4. Comunicar l’acord a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, a l’Àrea de
Serveis Interns, a la Intervenció General i a l’Àrea Gabinet Presidència i Planificació.
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 AL TERRITORI
Gestió Administrativa
13. APROVAR LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE LA SECUITA DEL MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS IMPLANTADES EN EXECUCIÓ DE LES OBRES
DE CONDICIONAMENT DE LES TRAVESSERES DE LA SECUITA, CARRETERES TV-2231 I
T-223 I APROVAR EL CONVENI.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Amb data 14 de novembre de 2017 es va signar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Secuita per a la regulació del trànsit per l’
interior del municipi a través de les travesseres de les carreteres TV-2231 i T-223 i del
carrer del Progrés.
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2. Com a part dels compromisos de l’esmentat conveni la Diputació va redactar i executar
un Projecte de condicionament de les travesseres de la Secuita, carreteres TV-2231 i T223, obres que s’han rebut amb data 13 de juliol de 2020.
3. La Diputació de Tarragona dintre de les obres esmentades ha implantat les següents
instal·lacions que no formen part del conveni signat el 14 de novembre de 2017:
Un parterre entre la carretera T-223 i el carrer 1 d’octubre amb 110 m2 de
graveta i plantació mediterrània autòctona.
A la rotonda d’intersecció de la carretera T-223 amb el carrer Progrés
(rotonda 1) t 85 m2 de graveta, 78 m2 de ceràmica triturada, 4 ceps de
vinya, 1 garrofer i 1 columna amb 6 llumeneres model Vmax de 54 W tipus
LED.
A la rotonda d’intersecció de la carretera TV-2231 amb el carrer Progrés i
el carrer de Josep Gassió (rotonda 2) 39 m2 de graveta i 1 columna amb 6
llumeneres model Vmax de 37 W tipus LED.
4. Amb la voluntat de cooperar i col·laborar entre administracions, es redacta un conveni
pel qual l’Ajuntament de la Secuita es faci càrrec d’aquestes instal·lacions.
5. Mitjançant acord del Ple de data 19 d’abril de 2021, l’Ajuntament de la Secuita ha
acordat aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Secuita
de cessió de la conservació i el manteniment de les instal·lacions implantades dintre de
les obres de condicionament de les travesseres de la Secuita, carreteres TV-2231 i T223, i no regulades en el conveni signat el 14 de novembre de 2017.
Fonaments de dret
1. La legislació preveu la cooperació i la col·laboració com a principis a respectar entre les
administracions públiques, art. 3.1.k, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRJSP),
art. 31.2.d de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPCat), art. 144.c del Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
2. S’entén per col·laboració com el deure d’actuar per assolir fins comuns i la cooperació,
quan de manera voluntària i en l’exercici de les seves competències, assumeixen
compromisos específics en nom d’una acció comuna (art. 140, apartats c i d) de la
LRJSP.
3. Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques, en l’àmbit de les competències respectives, i per a la
consecució de finalitats d’interès comú. (art. 108.3 LRJPCat), arts. 303 i següents del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny. Així mateix, tenen caràcter voluntari s’han estipular en termes d’igualtat
entre les parts (art. 109.1 LRJPCat).
4. De conformitat amb allò que preveu l’article 43 del Reglament general de carreteres,
aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, per a la realització d’obres de
construcció, conservació o millora de les carreteres es podran establir els corresponents
mecanismes de col·laboració entre administració mitjançant el compromís d’assumir,
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4.

totalment o parcialment, la conservació i manteniment de les carreteres o dels seus
elements funcionals. D’una altra banda, l’article 44 del mateix Reglament defineix els
elements previstos en el conveni com instal·lacions o equipaments addicionals de la
carretera.
5. La competència per aprovar els convenis de col·laboració interadministrativa correspon
a la presidenta de la Diputació d’acord amb l’art 34.1 de la Llei 7/1985, del 2 'abril,
reguladora de les bases del règim local. En aplicació de l’art. 34.2 de l’esmentada llei,
aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern per Decret de 14 d’agost
de 2019 (Decret núm. 2019-0003370).
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Cedir a l’Ajuntament de la Secuita la conservació i el manteniment de les següents
instal·lacions implantades en execució de les obres de condicionament de les
travesseres de la Secuita, carreteres TV-2231 i T-223:
Un parterre entre la carretera T-223 i el carrer 1 d’octubre amb 110 m2 de graveta
i plantació mediterrània autòctona.
A la rotonda d’intersecció de la carretera T-223 amb el carrer Progrés (rotonda 1):
85 m2 de graveta, 78 m2 de ceràmica triturada, 4 ceps de vinya, 1 garrofer i 1
columna amb 6 llumeneres model Vmax de 54 W tipus LED.
A la rotonda d’intersecció de la carretera TV-2231 amb el carrer Progrés i el carrer
de Josep Gassió (rotonda 2): 39 m2 de graveta i 1 columna amb 6 llumeneres
model Vmax de 37 W tipus LED.
L’Ajuntament de la Secuita també ha d’assumir el consum d’energia elèctrica de les
esmentades instal·lacions d’enllumenat mitjançant la connexió a la seva xarxa d’enllumenat
públic. L’Ajuntament tindrà cura del manteniment de totes les instal·lacions esmentades,
especialment en allò que pugui afectar la seguretat viària de la carretera.
2. Aprovar el conveni que regula la cessió de referència.
3. Facultar la senyora presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
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
14. APROVAR LA 1A PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ,
NEGOCIACIÓ I COMPRA D’ESPAIS I INSERCIÓ DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2020-0001152, de data 15 d’abril de 2020, es va adjudicar
el contracte del servei de planificació, negociació i compra d’espais i inserció de publicitat i
promoció institucional de la Diputació de Tarragona en els mitjans de comunicació, a l’empresa
MEDIALOG COMUNICATIONS, SL, amb NIF núm. B55690879, per un import màxim de
QUATRE-CENTS SETANTA-TRES MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS (473.146,60 €) IVA inclòs, i pels preus unitaris i descomptes oferts.
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El contracte es va formalitzar el dia 2 de juny de 2020 amb un termini d'execució d’un (1) any i
la possibilitat de realitzar una (1) pròrroga d'un any més de duració.
2. En data 23 de març de 2021, la cap de servei de Comunicació de l’Àrea Gabinet de
Presidència i Comunicació ha signat la memòria justificativa per a l'aprovació de la 1ª i única
pròrroga del contracte, per un (1) any més, amb una valoració total de 473.146,60 euros (IVA
inclòs). Consta a l’expedient l'acceptació de la pròrroga per part del contractista.
3. En data 9 de juny de 2021 la Secretaria General informa favorablement la pròrroga d'aquest
contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP), preveu les pròrrogues dels contractes.
2. L'apartat K del quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars estableix que
la durada inicial del contracte és d'un (1) any, amb possibilitat de 1 (1) pròrroga d'un any més.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de 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 compromís de
les despeses de caràcter plurianual se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la 1a i única pròrroga del contracte del servei de planificació,
negociació i compra d’espais i inserció de publicitat i promoció institucional de la Diputació de
Tarragona en els mitjans de comunicació, correspon a la Presidència de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de
2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la 1a pròrroga del contracte del servei de planificació, negociació i compra d’
espais i inserció de publicitat i promoció institucional de la Diputació de Tarragona en els
mitjans de comunicació, subscrit amb l’empresa MEDIALOG COMUNICATIONS, SL, amb NIF
núm. B55690879, per un import màxim de 473.146,60 euros (IVA inclòs) i pels preus unitaris i
descomptes oferts.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import màxim de QUATRE-CENTS SETANTA-TRES MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS amb
SEIXANTA CÈNTIMS (473.146,60 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries
del pressupost de la Diputació:
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Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

2021

5020 / 922 / 22602 / 01

276.002,18 €

2021021250

2022

5020 / 922 / 22602 / 01

197.144,42 €

2021021375

Tercer. Subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a
l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos.
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Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a de l’Àrea Gabinet de Presidència i
Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’ un mes des del
dia següent al de la recepció de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació de
Tarragona.

15. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE MISSATGERIA I DE VALISES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, DIVIDIT EN 2 LOTS, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ DE
20.350,07 €.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unitat de Serveis Generals de l'Àrea de Serveis Interns té la necessitat de contractar el
servei de missatgeria i de valises de la Diputació de Tarragona, per tal d’atendre les necessitats
de distribució dels enviaments de la Diputació de Tarragona i l'organisme autònom Patronat de
Turisme.
L’objecte s’estructura en els lots que tot seguit es detallen:
Lot 1

Missatgeria

Lot 2

Valises

A aquests efectes, el cap de Servei de Serveis Generals ha redactat la memòria justificativa de
la necessitat de 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 signat pel responsable del contracte sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. El cap de Servei de Serveis Generals ha redactat el Plec de prescripcions tècniques que,
juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de
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Contractació i Expropiacions, han de regir la contractació del servei esmentat que es tramitarà
mitjançant procediment obert simplificat. El pressupost màxim de licitació és de 20.350,07
euros (IVA inclòs), segons el següent detall:

Lot núm.

Objecte del contracte

Import màxim
licitació (sense IVA)

Import IVA (21%)

Pressupost
màxim de licitació
(IVA inclòs)

1

Serveis de distribució de paquets

9.538,24 €

2.003,03 €

11.541,27 €

2

Serveis de correu intern

7.280,00 €

1.528,80 €

8.808,80 €

16.818,24 €

3.531,83 €

20.350,07 €
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Pressupost de licitació

3. A l'expedient hi 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 simplificat, en aplicació de l’article
159 LCSP.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de 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 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 a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i d’aquest
expedient de contractació per procediment obert simplificat, correspon a la Junta de Govern per
delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat, (ID 0faa6ffd-6786-4d5f-afdbd6099dd5b2a9) i l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del
servei de missatgeria i de valises de la Diputació de Tarragona, dividit en dos lots. (Lots 1 i 2).

Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei de missatgeria i de valises de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost màxim de licitació de 20.350,07 euros (IVA inclòs),
segons el desglossament següent:

Lot núm.

1

Objecte del contracte

Import màxim
licitació (sense IVA)

Import IVA (21%)

Pressupost
màxim de licitació
(IVA inclòs)

9.538,24 €

2.003,03 €

11.541,27 €

Serveis de distribució de paquets
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2

Serveis de correu intern
Pressupost de licitació

7.280,00 €

1.528,80 €

8.808,80 €

16.818,24 €

3.531,83 €

20.350,07 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID d3c4a365-e320-4bdb-8a283dbc1d40d3a2), i el Plec de prescripcions tècniques (IDdc63d6e2-7cfc-4a63-ad7c57a2620440a0) que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert
simplificat.
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Quart. Autoritzar la despesa total de 20.350,07 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4020/920/22201 amb la següent distribució
per anualitats:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

2021

4020/ 920/ 22201/ 01

3.847,09 €

2021

4020/ 920/ 22201/ 01

2.936,27 €

2022

4020/ 920/ 22201/ 01

5.770,64 €

2022

4020/ 920/ 22201/ 01

4.404,40 €

2023

4020/ 920/ 22201/ 01

1.923,54 €

2023

4020/ 920/ 22201/ 01

1.468,13 €

Subordinant l'autorització de la despesa de l'exercici 2022 i 2023 a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el corresponent pressupost.

Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Serveis Generals.
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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta de la
Diputació.
16. APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A L’AIXECAMENT D’ACTA PRÈVIA A L’OCUPACIÓ
DE FINCA AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE ROTONDA A LA
INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA T-313 AMB L’ACCÉS A RIUDECANYES.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de setembre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés
a Riudecanyes (BOP de Tarragona de 7 d’octubre de 2020).
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2. Aquesta aprovació comportava la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte als efectes de l’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds, de conformitat amb l’art.
19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
Aquesta aprovació també va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, i va aprovar inicialment la
relació concreta e individualitzada dels propietaris i dels béns i drets afectats per l’esmentat
Projecte, amb l’obertura i pràctica del corresponent període d’informació pública.
3. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats pel Projecte esmentat,
respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus considerats
justos per la Diputació.
4. No s’ha pogut arribar al mutu acord amb el titular de la finca número x, del municipi de
Riudecanyes, que no ha comparegut a l’expedient, ni s’ha pogut localitzar aquest titular o
contactar amb ell de cap manera, desconeixent-se el seu domicili per a notificacions, i resultar
infructuosos els intents realitzats per esbrinar-lo.
Fonaments de dret
1. L’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de carreteres diu que l’aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d’
utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels
béns i adquisició dels drets corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació
temporal i la imposició o modificació de servituds.
2. L’article 5 de la Llei d’Expropiació Forçosa (LEF) estableix que s’han d’entendre les
diligències amb el Ministeri Fiscal quan no compareguin a l’expedient els propietaris o titulars o
la propietat fos litigiosa.
3. L’article 52 LEF regula el procediment d’urgent d’ocupació dels béns i drets afectats per l’
expropiació, així com els articles 56 a 58 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957.
4. Article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, pel que fa a la notificació mitjançant anuncis als interessats que
siguin desconeguts, o s’ignori el lloc per a la notificació o, intentada aquesta, no s’hagi pogut
practicar.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Fixar el dia 15 de juliol de 2021 per procedir a l’aixecament de l’ acta prèvia a l’
ocupació de la finca número x del parcel·lari del Projecte de rotonda a la intersecció de la
carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes, del municipi de Riudecanyes, i convocar al titular
afectat pel dia 15 de juliol de 2021 a la següent hora:
Finca

Polígon i Parcel·la

Expropiació

Ocupació temporal

Servitud

Titulars afectats i DNI

Hora

X

X–X

66 m2

128 m2

5 m2

XXX, DNI desconegut

10 h
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La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Riudecanyes. A continuació, els assistents es
traslladaran, si s’escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.
Els interessats hauran d’assistir a l’acte personalment o representats per persona degudament
autoritzada, i caldrà que presentin els documents acreditatius de la titularitat del bé o dret
afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, per un perit i/o un
notari.
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SEGON. Publicar un anunci d’informació pública del lloc, dia i hora per a la redacció de l’acta
prèvia a l’ocupació de la finca esmentada en l’anterior punt d’aquest acord al BOP de
Tarragona, a un dels diaris de major circulació de la província, i al tauler d’anuncis de l’
Ajuntament de Riudecanyes i d’aquesta Corporació.
TERCER. Notificar aquesta resolució al que consta com a titular cadastral de l’esmentada finca
per anuncis al Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l’Estat, i al Ministeri fiscal als efectes
escaients.
QUART. Demanar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Riudecanyes que designi un
representant per la signatura de les actes prèvies a l’ocupació de la finca números X de l’
esmentat Projecte, el dia 15 de juliol de 2021, a les 10 hores, a l'Ajuntament de Riudecanyes.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
17. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS LOTS 1 I 2 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE PIANOS PER ALS CENTRES D’ENSENYAMENT MUSICAL PER A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
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 1 de desembre de 2020, es va adjudicar el
contracte de subministrament de pianos per als centres d’ensenyament musical per a la
Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2) a l’empresa POLIMUSICA, SA (NIF A28415610), per un
import de DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (18.755,00 €) IVA inclòs, pel
lot 1 i, per un import de VINT-I-SET MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS (27.212,90 €) IVA inclòs, pel lot 2, amb el desglossament següent:

Lot

Objecte del contracte

Preu
(IVA
exclòs)

Import IVA
(21%)

Preu del
contracte
(IVA inclòs)

1

Piano de cua per a l’Escola Conservatori de Música de 15.500,00
Tarragona
€

325,50 €

18.755,00 €

2

Piano de cua i piano vertical per a l’Escola i Conservatori de 22.490,00
Música de Tortosa
€

4.722,90 €

27.212,90 €

Els contractes es van formalitzar el dia 17 de desembre de 2020.
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2. En l’expedient consta l’Acta de recepció del subministrament d’ambdos lots signades en data
11 de març de 2021.
3. En data 7 de maig de 2021, la cap d’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà (SAC), ha
emès el següent informe:

«Valoració de l'execució:
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1. El subministrament es va dur a terme correctament amb subjecció a les condicions
establertes en els plecs.
2. El subministrament del lot 1 es va realitzar en el lloc i en el termini fixat per la Diputació
finalitzant el dia 20 de gener de 2021. Aquest subministrament té un termini de garantia d’un
any des de la finalització del contracte. Els productes adquirits del lot 1 gaudiran d'una garantia
del fabricant de 5 anys.
3. El subministrament del lot 2 es va realitzar en el lloc i en el termini fixat per la Diputació,
finalitzant el dia 20 de gener de 2021. Aquest servei de subministrament té un termini de
garantia d’un any des de la finalització del contracte. Els productes adquirits del lot 2 gaudiran
d'una garantia del fabricant de 5 anys.
4. L'import facturat total per al subministrament objecte del contracte (Lots 1 i 2) és de
45.967,90 € (IVA inclòs).
5. El contracte es va liquidar el dia 22 d’abril de 2021 amb el pagament de la darrera factura i
no resta cap obligació pendent d'abonar al contractista.
Conclusions:
Informo favorablement l'aprovació de la liquidació d'aquest contracte per un import de 0,00 €.»
4. La data de lliurament del subministrament, 20 de gener de 2021, determina l’inici del termini
de garantia establert en els contractes de cinc (5) anys, pels respectius Lots 1 i 2.
Fonaments de dret
1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), regula la liquidació dels contractes.
2. La competència per aprovar la liquidació d’aquest contracte correspon a la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2019-003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte de subministrament de pianos per als centres d’
ensenyament musical per a la Diputació de Tarragona (Lots 1 i 2), per un import de ZERO
EUROS (0,00 €), pels respectius lots.
SEGON. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAC.
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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18. AMPLIAR EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA T-3231 D’ALMOSTER A LA SELVA DEL CAMP. VARIANT D'ALMOSTER,
SUBSCRIT AMB L’EMPRESA ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA.
De conformitat amb la proposta de Contractacions i Expropiacions, la Junta de Govern
amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor....... 7 dels diputats membres dels grups polítics Junts i ERC.
Abstencions...... 1 del diputat membre del grup polític Junts, Il·ltre Sr. XXX per motius del
vincle professional amb l'empresa.
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 11 de febrer de 2020, es va adjudicar el contracte de
les obres de condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp. Variant
d'Almoster, a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, amb NIF A08112716,
per un import de 3.797.383,84 €, IVA inclòs.
2. El contracte es va formalitzar el 5 d'abril de 2020 amb un termini d’execució de 12 mesos. L’
acta de comprovació del replanteig es va signar en data 28 d'abril de 2020.
3. En data 23 d'abril de 2021, amb núm. de registre d’entrada 1-2021-014316-1, l’empresa
adjudicatària ha presentat una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució de quatre (4)
mesos, al·legant que les restriccions d'obligat compliment contra la COVID 19 han provocat
parades no incloses en la planificació fet que ha fet augmentar la durada de les obres i a més
les restriccions de mobilitat han demorat el subministraments de materials. Per altra banda han
aparegut nous serveis no previstos al projecte que han implicat fer noves activitats han fet
alterar la previsió inicial dels treballs.
4. En data 3 maig de 2021, el cap de secció de Construcció i Laboratori de Materials, ha emès
informe al respecte, que transcrivim a continuació:
“Informe relatiu a l'expedient 8004330008-2019-0007374 referent a la petició del Sr. XXX, en
representació de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, adjudicatària de les
obres Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant
d'Almoster., en que sol·licita la concessió d’una pròrroga del termini d’execució de les obres de
quatre mesos.
Fets
1. El Sr.XXX, en representació de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SA, adjudicatària de les obres Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la
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Selva del Camp. Variant d'Almoster., amb data 23 d'abril de 2021, ha presentat una
petició en què sol·licita la pròrroga del termini d’execució de les esmentades obres fins
al proper 27 d'agost de 2021.
2. El 5 d'abril de 2020, es va formalitzar el contracte per l’execució de les obres
Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant
d'Almoster. El termini d’execució fixat pel contracte és de 12 mesos.
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3. El 27 d'abril de 2020 es va signar l'acta de comprovació de replantejament de les
obres.
4. El 23 d'abril de 2021, hem rebut l’escrit demanant la concessió de la pròrroga fins el
proper 27 d'agost de 2021 per a l’execució de les obres, al·legant que les restriccions
d'obligat compliment contra la COVID 19 han provocat parades no incloses en la
planificació fet que ha fet augmentar la durada de les obres i a més les restriccions de
mobilitat han demorat el subministraments de materials. Per altra banda han aparegut
nous serveis no previstos al projecte que han implicat fer noves activitats han fet alterar
la previsió inicial dels treballs.
Conclusions
Informo favorablement sobre la sol·licitud de pròrroga del contracte de les obres de
Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster. fins
el proper 27 d'agost de 2021, sol·licitada per l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA, ja que ratifico els motius exposats en la sol·licitud donada la
situació excepcional de la COVID 19 que ha dificultat la correcta execució de les obres amb
normalitat i la demora en l'entrega de molts dels materials empleats a les obres per qüestions
de les restriccions en la mobilitat. Així com l'aparició de nous serveis afectats com son les
mines subterrànies que no van ser detectades en fase de redacció del projecte i que han
penalitzat el bon funcionament de l'execució de les obres en el termini fixat.
5. En data 21 de maig de 2021, la Secretaria General ha informat favorablement l’aprovació de
l’ ampliació del termini d’execució del contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (d'ara en
endavant LCAP), preveu l’ampliació del termini d’execució dels contractes en el cas que el
retard no sigui imputable al contractista i que aquest es comprometi a complir els seus
compromisos.
2. La petició de pròrroga del termini d’execució per part del contractista, es regula en l’article
100.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d'ara en
endavant RGLCAP) aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d‘octubre.
3. La competència per concedir l’ampliació del termini d’execució correspon a la presidenta de
la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de
14 d’agost de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Concedir a l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, amb NIF
A08112716, una ampliació del termini d'execució de 4 mesos, en el contracte de les obres de
condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster.
Segon. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària.
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Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori i a
la Unitat de Patrimoni.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
19. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SUBMINISTRAMENT D’
UN VEHICLE SOSTENIBLE MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE
OPCIÓ DE COMPRA, DERIVAT DE L’ACORD MARC SOSTENIBLE DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS (EXP. 2016.02).
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 20 de maig de 2016, la Diputació de Tarragona es va
adherir al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició
de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la seva Central de Compres en
les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses
adjudicatàries.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), en data 14 de juny de 2017, va aprovar l’expedient i el Plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques per l'adjudicació de l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02).
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte, com a adjudicatàries de l’Acord marc de
mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. Les empreses adjudicatàries del Lot 3 van ser
ALD AUTOMOTIVE, SAU i BANSABADELL RENTING, SLU.
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en
virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de
l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la posició
del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en
relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre
les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.
5.- Per acord de Junta de Govern de 18 de maig de 2018, es va aprovar l’adhesió de la
Diputació de Tarragona a l’Acord Marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats
locals de Catalunya.
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6. En data 23 de novembre de 2020 es va aprovar la tercera pròrroga dels contractes del Lot 3,
per un període de fins a un màxim dotze mesos, a comptar des del 15 de gener de 2021, el
qual restarà acabat de manera automàtica en la data de formalització pel CCDL dels contractes
amb les empreses adjudicatàries i seleccionades del nou Acord marc (Exp. 2019.07) en
tramitació.
7.- En data 25 de març de 2021, la Unitat de Serveis Generals, com a unitat encarregada de
gestionar els vehicles destinats al parc mòbil de la Diputació de Tarragona, informa que des de
l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal s’ha sol·licitat un vehicle tipus pick-up atès que ha de
circular per espais forestals als quals no es pot accedir amb un vehicle tipus turisme. Així
mateix, considera convenient optar per la modalitat d'arrendament envers la compra d’aquest
vehicle per ser més econòmic a llarg termini, tenint en compte l’ús intensiu d’aquests vehicles
amb conductors que no són sempre els mateixos, i per permetre tenir una flota sempre
actualitzada -renovació cada 4 anys- amb un preu competitiu. Atesa l’experiència del Consorci
Català pel Desenvolupament Local en licitacions que tenen com objecte la mobilitat sostenible i
per tal de simplificar els tràmits contractuals així com obtenir millors condicions econòmiques, s’
ha optat per realitzar un contracte derivat d’aquest Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02).
8.- En data 25 de març de 2021, el cap de Serveis Generals, ha redactat el Plec de
prescripcions tècniques per al subministrament d’un vehicle pick-up (Lot 3 de l'Acord marc)
mitjançant la modalitat d’arrendament sense opció de compra, així com el servei de
manteniment associat.
El pressupost base de licitació ascendeix a 39.467,68 € (IVA inclòs) i s’ha determinat d'acord
els preus que s'estableixen a l’acord d’adjudicació del lot 3 de l'Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya:
Tipus

Preu mensual Unitats

48 mesos

IVA (21%)

Total (IVA inclòs)

Pick-up

679,54 €

32.617,92 €

6.849,76 €

39.467,68 €

1

9.- En data 30 d’abril de 2021, es va convidar a les dues empreses adjudicatàries del lot 3 de l’
Acord Marc, ALD AUTOMOTIVE, SAU i BANSABADELL RENTING, SLU, a presentar la seva
oferta pel subministrament esmentat.
10.- El 4 de maig de 2021 l’empresa ALD AUTOMOTIVE, SA va presentar l'oferta que es
detalla a continuació:
TIPUS

Preu Unitari

unitats

48 mesos

IVA

IMPORT TOTAL

Pick-up

679,54 €

1

32.617,92 €

6.849,76 €

39.467,68 €

L’altra empresa convidada, BANSABADELL RENTING, SLU, ha presentat escrit de renúncia a
presentar oferta per aquest contracte que consta en l’expedient.
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11.- En data 13 de maig de 2021, el cap de secció de Serveis Generals ha emès informe de
valoració de les ofertes on valora positivament l’oferta presentada per l'empresa ALD
AUTOMOTIVE, SAU i proposa que se li adjudiqui el subministrament objecte d’aquest
contracte derivat per un import de 39.467,68 € (IVA inclòs).
Fonaments de dret
1. La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, preveu que les associacions d'entitats locals poden crear centrals de
contractació, conforme al que estableix l'article 203 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant,
TRLCSP), i que les entitats locals associades s'hi puguin adherir.
2. L'article 205 del TRLCSP regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada
de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
3. Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient de contractació del
procediment derivat d’un acord marc.
4. La clàusula 23a del plec de clàusules administratives de l'acord marc, preveu que en les
adjudicacions del contractes dels lots d'arrendament, es podrà dispensar de constituir garantia
definitiva, ateses les característiques d'aquestes modalitats de subministrament.
5. Clàusules 52a i segúents del Plec de clàusules administratives particulars de l’acord marc,
que regulen el procediment que han d’utilitzar les entitats locals destinatàries per realitzar
contractes basats del lot 3.
6. Clàusula 66a i segúents del Plec de clàusules administratives particulars de l’acord marc,
quant a les obligacions comuns dels contractes basats.
7. L’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
8. 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
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
9. La competència per a l’aprovació del contracte de subministrament derivat de l’Acord marc
de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, subscrit pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 2016.02), correspon a la Presidència de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost de
2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada pel responsable del contracte
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Segon. Adjudicar el contracte derivat del subministrament d’un vehicle sostenible mitjançant la
modalitat d’arrendament sense opció de compra per un període de 48 mesos, a l’empresa ALD
AUTOMOTIVE, SAU, per un import de 39.467,68 € IVA inclòs, amb el següent detall:

Vehice
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1 vehicle NISSAN NAVARA DOBLE CAB. 2.3. dCI 120kW
(160 CV) Visia - Nombre de quilòmetres anuals (km/any):
25.000 Km

Preu
48 mesos
mensual

679,54 €

IVA

Total

39.467,68
32.617,92
6.849,76 €
€
€

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de 39.467,68 euros (IVA inclòs) per al finançament d’
aquest contracte, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4020-920-20400 i amb la següent
distribució per anualitats, subordinant l’autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en
exercicis futurs a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos:
2021 - 4.933,46 €
2022 - 9.866,92 €
2023 - 9.866,92 €
2024 - 9.866,92 €
2025 - 4.933,46 €
Quart. Notificar-ho a les dues empreses convidades a la licitació i requerir a l’adjudicatària per
a què procedeixi a la signatura del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de
15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Cinquè. Comunicar-ho a la unitat de Serveis Generals 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.
20. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS
AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA
CARRETERA T-313 AMB L’ACCÉS A RIUDECANYES.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 25/06/2021 a les 12:49:06

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de setembre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés
a Riudecanyes (BOP de Tarragona de 7 d’octubre de 2020).
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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.
3. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats per l’esmentat Projecte,
respecte les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació
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 rotonda a la intersecció de
la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

X

XXXX XXXX XXXX (50%)

Av. XXXX, XXX, X X
43205 Reus

XXXXXXXXX

257,86

X

XXXX XXXX XXXX (50%)

Cr. XXXX, XXX, X X
43205 Reus

XXXXXXXXX

257,85

XiX

XXXX XXXX XXXX

Ps. XXXX, XXX, X X
08130 Sant Perpètua de la
Mogoda

XXXXXXXXX

2.096,48

X

XXXX XXXX XXXX

Cr. XXXX, XXX, X X
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

4.660,81

X

XXXX XXXX XXXX

Cr. XXXX, XXX, X X
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

100,00

X i XX

XXXX XXXX XXXX

Av. XXXX, XXX, X X
43002 Tarragona

XXXXXXXXX

12.764,13

XX, XX
i XX

XXXX XXXX XXXX

Cr. XXXX, XXX, X X
43201 Reus

XXXXXXXXX

2.376,47

XX

XXXX XXXX XXXX

Cr. XXXX, XXX, X X
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

574,95
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XX i XX XXXX XXXX XXXX

Cr. XXXX, XXX, X X
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

200,00

TOTAL

23.288,55
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SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació dels esmentats preus justos,
per un import total de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (23.288,55), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del
pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Citar als propietaris afectats durant la primera quinzena del mes de juliol de 2021 per
a l’aixecament de les corresponents actes de pagament i ocupació, i transferir l'import del preu
just als números de compte autoritzats pels propietaris de les finques número X, X i X 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.
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.
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.
21. APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A L’AIXECAMENT D’ACTES PRÈVIES A L’
OCUPACIÓ DE FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-7002, DE VIMBODÍ A POBLET, TRAM: PK
0+700 A LA T-700.
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 30 de octubre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TV-7002, de Vimbodí a
Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700 (BOP de Tarragona de 9 de novembre de 2020).
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2. Aquesta aprovació comportava la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte als efectes de l’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds, de conformitat amb l’art.
19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
Aquesta aprovació també va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, i va aprovar inicialment la
relació concreta e individualitzada dels propietaris i dels béns i drets afectats per l’esmentat
Projecte, amb l’obertura i pràctica del corresponent període d’informació pública.
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3. S’ha arribat al mutu acord amb la majoria dels propietaris afectats pel Projecte esmentat,
respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus considerats
justos per la Diputació.
4. No s’ha arribat al mutu acord amb el titular de la finca número XX, del municipi de Vimbodí i
Poblet, Sr. XXX, tot i ser convocat per intentar l’adquisició amistosa dels seus béns i
comparèixer a l’acte de preu just per mutu acord.
Tampoc s’ha pogut arribar al mutu acord amb els titulars de les finques número XX i XX, també
del municipi de Vimbodí i Poblet, que no han comparegut a l’expedient, ni s’ha pogut localitzar
aquests titulars o contactar amb ells de cap manera, desconeixent-se el seu domicili per a
notificacions, i resultar infructuosos els intents realitzats per esbrinar-lo.
Fonaments de dret
1. L’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de carreteres diu que l’aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d’
utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels
béns i adquisició dels drets corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació
temporal i la imposició o modificació de servituds.
2. L’article 5 de la Llei d’Expropiació Forçosa (LEF) estableix que s’han d’entendre les
diligències amb el Ministeri Fiscal quan no compareguin a l’expedient els propietaris o titulars o
la propietat fos litigiosa.
3. L’article 52 LEF regula el procediment d’urgent d’ocupació dels béns i drets afectats per l’
expropiació, així com els articles 56 a 58 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957.
4. Article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, pel que fa a la notificació mitjançant anuncis als interessats que
siguin desconeguts, o s’ignori el lloc per a la notificació o, intentada aquesta, no s’hagi pogut
practicar.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Fixar el dia 22 de juliol de 2021 per procedir a l’aixecament de les actes prèvies a l’
ocupació de les finques números XX, XX i XX del parcel·lari del Projecte de condicionament de
la carretera TV-7002, de Vimbodí a Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700, del municipi de Vimbodí
i Poblet, i convocar als titulars afectats pel dia 22 de juliol de 2021 a les següents hores:
Finca

Polígon i Parcel·la

Expropiació

Titulars afectats i DNI

Hora

XX

XX – XX

449 m2

XXX, DNI ***4050**

10,00 h

XX

XX – XX

391 m2

XXX, DNI desconegut

10,15 h
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XX

XX - XX

131 m2

XXX, DNI ***7092**

10,30 h

La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. A continuació, els assistents es
traslladaran, si s’escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.
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Els interessats hauran d’assistir a l’acte personalment o representats per persona degudament
autoritzada, i caldrà que presentin els documents acreditatius de la titularitat del bé o dret
afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, per un perit i/o un
notari.
SEGON. Publicar un anunci d’informació pública del lloc, dia i hora per a la redacció de les
actes prèvies a l’ocupació de les finques esmentades en l’anterior punt d’aquest acord al BOP
de Tarragona, a un dels diaris de major circulació de la província, i al tauler d’anuncis de l’
Ajuntament de Vimbodí i Poblet i d’aquesta Corporació.
TERCER. Notificar aquesta resolució al propietari de la finca núm. XX que ha comparegut en l’
expedient i amb el qual no s’ha arribat al mutu acord.
Així mateix, notificar aquesta resolució als que consten com a titulars cadastrals de les finques
núm. XX i XX per anuncis al Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l’Estat, i també al Ministeri
fiscal als efectes escaients.
QUART. Demanar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet que designi un
representant per la signatura de les actes prèvies a l’ocupació de les finques números XX, XX i
XX de l’esmentat Projecte, el dia 22 de juliol de 2021, a les 10 hores, a l'Ajuntament de Vimbodí
i Poblet.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
22. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA
PRINCIPAL, LATERAL ESQUERRA I POSTERIOR 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 14 de novembre de 2017, l’empresa API MOVILIDAD, SA (A-78015880) va
constituir la garantia definitiva per import de 3.851,73 €, per a respondre del contracte de les
obres del Projecte de rehabilitació de la façana principal, lateral esquerra i posterior del Palau
de la Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern
de data 22 de desembre de 2017.
2. En data 4 de juliol de 2018, es va signar l'Acta de recepció de les obres i es va iniciar el
termini de garantia del contracte de dos (2) anys.
3. En data 3 de maig de 2021, l’arquitecte tècnic de la Unitat d’Arquitectura, informa que s’ha po
rtat a terme una inspecció de l’obra, en la qual no s'ha observat cap deficiència i es constata un
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correcte estat de conservació, i que es pot procedir a la liquidació del contracte per un import
de ZERO EUROS (0,00 €) i a la devolució de la garantia definitiva.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
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2. D’acord amb l’article 235 del TRLCSP, dins del termini de quinze dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, i si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat llevat de la regulada en l’article 236 de la
mateixa norma per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres del Projecte de rehabilitació de la
façana principal, lateral esquerra i posterior del Palau de la Diputació de Tarragona, per un
import de ZERO EUROS (0,00 €)
Segon. Retornar a l’empresa API MOVILIDAD, SA (A-78015880) la garantia definitiva de l’
esmentat contracte, constituïda el dia 14 de novembre de 2017, mitjançant carta de pagament
núm. 2017001176, per un import total de TRES-MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (3.851,73 €), 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, a la Unitat de Serveis
Generals i a la Unitat d’Arquitectura.
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.

23. APROVAR L’IMPORT FINS AL LÍMIT ON EXISTEIX ACORD ENTRE LES PARTS AMB
PROPIETARI DE FINCA AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE ROTONDA A LA
INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA T-313 AMB L’ACCÉS A RIUDECANYES.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 25 de setembre de 2020, va
aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés
a Riudecanyes (BOP de Tarragona de 7 d’octubre de 2020).
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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 al Projecte esmentat i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
3. El Sr. XXX, propietari de la finca número XX del parcel·lari del Projecte esmentat, ha
autoritzat a la Diputació de Tarragona perquè ocupi la seva finca i executar les obres del
Projecte esmentat, previ cobrament de l'import del preu just fins al límit on existeix acord entre
el propietari i la Diputació, en el benentès que el cobrament de l’esmentat import no implica la
conformitat del propietari afectat amb el preu just ofert per Diputació i que les parts es reserven
totes les accions legals pertinents en defensa dels seus drets i interessos.
El límit de l'import del preu just on existeix conformitat entre ambdues parts és el següent:
Finca
XX

Propietari
XXX

Domicili
Av. XX, núm. XX
08870 – Castelldefels

NIF

Import

XXXXXXXXX

5.323,61

TOTAL

5.323,61

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.
4. L'article 50.2 de la Llei d'expropiació forçosa (en endavant, LEF) diu que l’expropiat té dret
que se li lliuri la indemnització, encara que hi hagi un litigi o un recurs pendent, fins al límit en
què hi hagi conformitat entre ell i l’Administració, restant en tot cas subordinat l'esmentat
lliurament al resultat del litigi.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació, per un import total de CINCMIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (5.323,61), amb
càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021, al següent propietari
afectat per l'execució del Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés
a Riudecanyes, amb el qual no s'ha arribat al mutu acord. L’import a pagar correspon al límit
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econòmic fins a on existeix acord entre aquell i la Diputació, en el benentès que el cobrament
dels esmentats imports no implica la conformitat del propietari amb el preu just ofert per
Diputació i que les parts es reserven totes les accions legals pertinents en defensa dels seus
drets i interessos:
Finca
XXX

Propietari
XXX

Domicili
Av. XX, núm. XX
08870 – Castelldefels

NIF

Import

XXXXXXXXX

5.323,61

TOTAL

5.323,61
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SEGON. Transferir l'import corresponent al límit fins on existeix acord entre les parts al número
de compte autoritzat pel propietari de la finca número XX a aquests efectes.
TERCER. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar en l’aixecament de les
corresponents actes de pagament de l’esmentat import 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.
Règim de recursos:
- Acte administratiu definitiu no recorrible.
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 15 de juny 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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