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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 16 de febrer de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 16 de febrer de 2021
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:13
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

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

ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 9 de febrer de 2021.

Serveis Jurídics
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 148/2020, DE DATA 30-11-2020, DICTAT EN EL
RECURS ORDINARI NÚM. 382/2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1
DE TARRAGONA, INTERPOSAT CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
La Junta de Govern queda assabentada del següent:
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Fets
1. L’empresa Nilsson Laboratorios SL va interposar un recurs contenciós administratiu contra el
Decret de Presidència de data 12 de juliol de 2017, relatiu a la desestimació del recurs de
reposició interposat contra l’acord d’adjudicació del contracte de servei en matèria de prevenció
i control de la legionel·la a les instal·lacions municipals.
Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona,
amb el núm. de recurs ordinari 382/2018.
2. En data 30 de novembre de 2020 l’esmentat Jutjat va dictar el Decret 148/2020 pel qual es
declara finalitzat el procediment donat que abans de dictar-se sentència la part actora ha
desistit del recurs. Aquest Decret va esdevenir ferm per la Diligència de data 19 de gener de
2021.
Fonaments de dret
Els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableixen
l’obligació de complir les resolucions judicials en la forma que en ells s’especifica.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats del Decret núm. 148/2020 dictat en data 30 de novembre de 2020 pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.
2. Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Gestió Administrativa dels Centres Educatius
3. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS, PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES D’ART I
DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (TARRAGONA I REUS). CURS 2020/2021.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, 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'art. 36
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de manera
activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques dels ens locals de la
província de Tarragona i també de les persones i les entitats públiques i privades, establint a
l'efecte les corresponents línies de subvencions en el pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de beques dins de les
línies de foment pressupostades per a l'exercici 2021, en el Repte 4-Enfocament a serveis,

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 24/02/2021 a les 16:49:12

Línia Estratègica 6 «Nova visió integral i prospectiva dels serveis», s'ha definit aquesta
convocatòria.
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.
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4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics
als centres d’educació de la Diputació de Tarragona (BOPT de 19-05-2020, amb la inserció
número CVE 2020-02755).
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 6/2010, de règim jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques
individuals per a alumnat de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Reus per
al curs 2020/2021.

1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques
individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona i Reus, per facilitar-los la realització dels estudis artístics per al curs 2020/2021.
La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s’inclouen en la
convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.
2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2020/2021)
dels Cicles Formatius de Grau Superior d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació als centres de Tarragona i Reus.
Està exclòs el projecte final del cicle formatiu del Pla LOGSE i els altres programes d'estudis no
reglats.
3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Requisits generals:
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El beneficiari ha de ser alumnat matriculat als Cicles Formatius de Grau Superior de les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (exclosos els projectes finals dels
cicles formatius del Pla LOGSE i altres programes d'estudis no reglats).
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Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’
escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.

El beneficiari ha d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb
les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments
artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per al curs
acadèmic de la convocatòria.

L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en el darrer curs acadèmic en qualificació
mitjana una nota igual o superior a 5.

Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb
la inserció número CVE 2019-02028

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 (Annex 2).
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 la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la
justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació
de la sol·licitud.
L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 3.1 donarà lloc a la
desestimació de la sol·licitud.
3.2 Requisits específics:
Per poder optar a beca s’haurà de complir amb algun d’aquests tres requisits. En el cas que
es compleixi més d’un, l’alumne/a només caldrà que en justifiqui un.
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3.2.1 Requisits econòmics deguts a la COVID- 19
L’alumne/a o algun dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de
convivència (Annex 1) s’han d’haver trobat afectats per alguna de les següents
situacions econòmiques de COVID-19, a partir de 1 de juliol de 2020 i fins la
finalització del termini de presentació de sol·licituds establert en aquesta
convocatòria:
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Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació
temporal d'ocupació per força major.

Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un
expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’
article 25 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació
temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i
de la producció.

Treballadors/es per compte aliè afectats per l'extinció del contracte de
treball.

Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat
econòmica

3.2.2 Requisits per afectació sanitària deguts a la COVID-19.
La salut de l’alumne/a o de qualsevol dels membres declarats a la unitat familiar
/unitat de convivència (Annex 1) ha d’haver estat afectada per la COVID-19, ja
sigui per hospitalització o defunció, a partir de l’1 de juliol de 2020 i fins a la
finalització del termini de presentació de sol·licituds establert en aquesta
convocatòria.
3.2.3 Requisits econòmics generals:
La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs
2020/2021 no pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els
llindars establerts pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i
Igualtat, Reial decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars
de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al
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curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm.
199 de 22 de juliol de 2020).
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Nombre de membres de la família

Llindar - Euros

Famílies d’un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36.421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €

Famílies de vuit membres

50.333 €

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre
computable de la família.

En el cas que no es compleixi algun dels requisits de l’apartat 3.2 la sol·licitud de
beca es desestimarà.
4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva.
Règim de la convocatòria : concurrència competitiva.
La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de concessió
de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva, correspon a la
Presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm.
2019-0003370, de 14 d'agost de 2019).
5. Forma de presentació de sol·licituds
5.1. Per part de l’alumnat:

a. Emplenar la sol·licitud (Annex 1), i haurà d’adjuntar la documentació que s’especifica a l’
Annex 1.1.

b. Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.

c. Annex 3 ( si escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid 19 i
documentació que cal adjuntar-hi.
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d. Annex 4: Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics i fiscals dels
centres d’ensenyament.
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La sol·licitud i documentació obligatòria s’ha de presentar en paper preferentment a les
Secretaries de les Escoles d’Art i Disseny a Tarragona i a Reus, i de manera excepcional a les
oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de
Tarragona) i al Palau Climent (carrer Montcada, 32, de Tortosa) demanant CITA PRÈVIA a
través de correu electrònic o telèfon a:

Escola d’Art i Disseny a Tarragona
Correu electrònic: sec.eadt@dipta.cat
Telèfon: 977 211 253 / 977 211 298, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carretera de Valls, s/n de Tarragona

Escola d’Art i Disseny a Reus
Correu electrònic: sec.eadr@dipta.cat
Telèfon: 977 318 750, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: C. Del Vent, 6 C. Del Vent, 6 de Reus

Registre General del Palau de la Diputació
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
Telèfon: 977 29 66 17, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona

Registre General de Palau Climent a Tortosa
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
Telèfon: 977 44 86 62, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer Montcada, 22 de Tortosa

A més a més, també es pot fer a les oficines de Correus, en la forma reglamentària establerta
adreçant la documentació al Registre General del Palau de la Diputació.
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits,
obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.
5.2. Per part del centre:
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Relació on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat sol·licitant de beca, curs en
què s’ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula del curs 2020/2021 i comprovant
del pagament total de la matrícula.

Certificat acadèmic del curs 2019/2020 de cada alumne/a sol·licitant, on s’acrediti la nota
mitjana numèrica.
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6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província i fins al dia 31 de març 2021.
En el cas que les circumstàncies generals de la situació sanitària actual dificultin la presentació
de les sol·licituds dins els terminis establerts, l'òrgan corresponent de la Diputació adoptarà les
mesures que calguin.
7. Criteri de valoració de les sol·licituds
L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en
aquesta convocatòria.
7.1. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID,
continguts en els apartats 3.2.1. i 3.2.2. es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

42,50 %

de 6,01 a 7

45,00 %

de 7,01 a 8,50

47,50 %

de 8,51 a 10

50,00 %

7.2. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits continguts a l’
apartat 3.2.3. es realitzarà d'acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8,50

95%

de 8,51 a 10

100%

8. Quantia individualitzada de les beques.
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L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada mòdul
/assignatura/unitat formativa que estableix la norma reguladora dels preus públics de la
Diputació de Tarragona- Preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’
imparteixen als centres d’educació de la Diputació de Tarragona- vigents per al curs 2020/2021.
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9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de beca i quantia total màxima de la
beca.

Crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques: aplicació pressupostària 2021/2020
/326/48000/01.
Quantia total màxima: 44.000€ (projecte pressupostari 2021/220/08).
L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat del crèdit, seguint l’
ordre de puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació del criteri de
valoració del punt 7 d’aquesta convocatòria.
Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds rebudes i la
disponibilitat pressupostària.

10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del procediment de la
concessió de les beques
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió Administrativa
dels Centres Educatius.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
11. Termini de resolució i notificació
Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir de la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
12. Mitjà de notificació
En la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici).
La publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.
13. Indicació de si la resolució de concessió de beques posa fi a la via administrativa i,
en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els
terminis per interposar-los.
La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant el 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, davant la presidenta de la Diputació.

14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’
escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius. En el supòsit que
aquestes haguessin obtingut beca, hauran de reintegrar la totalitat d’acord amb la normativa
vigent.

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 D0F20F0086F14CB8B1181E7BDC0E0CDA i data d'emissió 25/02/2021 a les 13:49:03

15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per la mateixa finalitat.
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en concepte de
matrícula per al mateix curs de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, per un
altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.
16. 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) o per conducte del sistema de
publicitat que estableixi la legislació autonòmica.
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.
Aquesta convocatòria també s’exposa al tauler d’anuncis de cada centre i a la seu electrònica
de la Diputació.
17. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el
contrari en el termini d’un mes comptat a partir de la data de publicació a la seu electrònica de
la Diputació de Tarragona.
18. Gestió
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la
forma que es detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la sol·licitud. La
inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir al
sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació,
esmeni la falta o aporti els documents preceptius, així mateix, es podrà enviar una còpia de l’
escrit de requeriment de documentació a l’adreça electrònica que consta a l’Annex 1 –
Sol·licitud de beca.
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La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquesta
convocatòria, en els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment
de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
19. Pagament
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Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona beneficiària,
es lliurarà l’import al compte bancari que consta a l’Annex 4-Sol·licitud d’alta/modificació com a
creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament.
Per a la realització del lliurament de l’import de la beca, esmentat en el paràgraf anterior, serà
necessari que el sol·licitant de la beca indiqui el seu número d’identificació fiscal (o en el seu
defecte el document nacional d’identitat o document equivalent) en el moment de la
presentació de la sol·licitud de beca.
En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona, es podrà
procedir a la compensació de crèdit.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l’aprovació de la convocatòria, per import de
44.000 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021/2020/326/48000/01, projecte
pressupostari 2021/220/08.
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 al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Quart. Comunicar aquest acord als centres d’Art de Tarragona i Reus i 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.
4. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONCESSIÓ DE BEQUES INDIVIDUALS, PER A L’ALUMNAT DE LES ESCOLES DE
MÚSICA I CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. CURS 2020/2021.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, 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'art. 36
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de manera
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activa i de recolzar financerament a demandes socials i econòmiques dels ens locals de la
província de Tarragona i també de les persones i les entitats públiques i privades, establint a
l'efecte les corresponents línies de subvencions en el pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de beques dins de les
línies de foment pressupostades per a l'exercici 2021, en el Repte 4-Enfocament a serveis,
Línia Estratègica 6 «Nova visió integral i prospectiva dels serveis» s'ha definit aquesta
convocatòria.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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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.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics
als centres d’educació de la Diputació de Tarragona (BOPT de 19-05-2020, amb la inserció
número CVE 2020-02755).
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 6/2010, de règim jurídic de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques
individuals per a l’alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a
Tarragona, Reus i Tortosa per al curs 2020/2021.
1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques
individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics
per al curs 2020/2021.
La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s’inclouen en la
convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.
2. Actuacions becades
Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2020/2021)
dels ensenyaments musicals reglats que s’imparteixen a les Escoles de Música i Conservatoris
de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.
Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.
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3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Requisits generals:
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El beneficiari ha de ser alumnat matriculat a les Escoles de Música i Conservatoris de
Grau Professional de la Diputació de Tarragona (exclosos altres programes d’estudis no
reglats). Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de
comunicar a l’escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres
Educatius.

El beneficiari ha d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb
les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments
artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per al curs
acadèmic de la convocatòria.

L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en el darrer curs acadèmic en qualificació
mitjana una nota igual o superior a 5.

Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb
la inserció número CVE 2019-02028).

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 (Annex 2). 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 la documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la
justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació
de la sol·licitud.
L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 3.1 donarà lloc a la
desestimació de la sol·licitud.
3.2 Requisits específics:
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Per poder optar a beca s’haurà de complir amb algun d’aquests tres requisits. En el cas que
es compleixi més d’un, l’alumne/a només caldrà que en justifiqui un.
3.2.1 Requisits econòmics deguts a la COVID- 19
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L’alumne/a o algun dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de convivència (annex 1) s’
han d’haver trobat afectats per alguna de les següents situacions econòmiques de COVID-19, a
partir de l’1 de juliol de 2020 i fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds
establert en aquesta convocatòria.

Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal
d'ocupació per força major.

Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un expedient de regulació
temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020, de
17 de març.

Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’
ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció.

Treballadors/es per compte aliè afectats per l'extinció del contracte de treball.

Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica

3.2.2 Requisits per afectació sanitària deguts a la COVID-19.
La salut de l’alumne/a o de qualsevol dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de
convivència (annex 1) ha d’haver estat afectada per la COVID-19, ja sigui per hospitalització o
defunció, a partir de l’1 de juliol de 2020 i fins a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds establert en aquesta convocatòria.

3.2.3 Requisits econòmics generals:
La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs 2020/2021 no
pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Reial decret 688/2020, de 21 de juliol, pel
qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes
a l’estudi per al curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre,
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pel qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm. 199 de
22 de juliol de 2020).
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Nombre de membres de la família

Llindar de renda 2019

Famílies d’un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36,421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €

Famílies de vuit membres

50.333€

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable de la
família.

En el cas que no es compleixi algun dels requisits de l’apartat 3.2 la sol·licitud de beca es
desestimarà.
4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència
competitiva.
Règim de la convocatòria : concurrència competitiva.
La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de concessió
de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva, correspon a la
Presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm.
2019-0003370, de 14 d'agost de 2019).
5. Forma de presentació de sol·licituds
5.1. Per part de l’alumnat:

a. Emplenar la sol·licitud (Annex 1), i haurà d’adjuntar la documentació que s’especifica a l’
Annex 1.1.

b. Annex 2: Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d'altres requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/a.

c. Annex 3 ( si escau): Declaració responsable per situació excepcional Covid 19 i
documentació que cal adjuntar-hi.
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d. Annex 4: Sol·licitud d’alta/modificació com a creditor a efectes econòmics i fiscals dels
centres d’ensenyament.

La sol·licitud i documentació obligatòria s’ha de presentar en paper preferentment a les
Secretaries dels centres de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, i de manera
excepcional a les oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant
Antoni, 100 de Tarragona) i al Palau Climent (carrer Montcada, 32, de Tortosa) demanant CITA
PRÈVIA a través de correu electrònic o telèfon a:
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Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona
Correu electrònic: sec.cmt@dipta.cat
Telèfon: 977 235830, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer Cavallers, 10 de Tarragona
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus
Correu electrònic: cmreus@dipta.cat
Telèfon: 977 345950, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer Llovera, 15 de Reus
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa
Correu electrònic: emu.tortosa@dipta.cat
Telèfon: 977 444124, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer de la Rosa, 6 de Tortosa
Registre General del Palau de la Diputació
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
Telèfon: 977 29 66 17, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona
Registre General de Palau Climent a Tortosa
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
Telèfon: 977 44 86 62, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores
Ubicació: Carrer Montcada, 22 de Tortosa

A més a més, també es pot fer a les oficines de Correus, en la forma reglamentària establerta
adreçant la documentació al Registre General del Palau de la Diputació.
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits,
obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.
5.2. Per part del centre:
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Relació on constin les dades següents: nom de tot l’alumnat sol·licitant de beca, curs en
què s’ha matriculat, còpia del resguard de la matrícula del curs 2020/2021 i comprovant
del pagament de la matrícula.

Certificat acadèmic del curs 2019/2020 de cada alumne/a sol·licitant,on s’acrediti la nota
mitjana numèrica.

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 D0F20F0086F14CB8B1181E7BDC0E0CDA i data d'emissió 25/02/2021 a les 13:49:03

6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província i fins al dia 31 de març de 2021.
En el cas que les circumstàncies generals de la situació sanitària actual dificultin la presentació
de les sol·licituds dins els terminis establerts, l'òrgan corresponent de la Diputació adoptarà les
mesures que calguin.
7. Criteri de valoració de les sol·licituds
L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en
aquesta convocatòria.
7.1. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID,
continguts en els apartats 3.2.1. i 3.2.2. es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

42,50 %

de 6,01 a 7

45,00 %

de 7,01 a 8,50

47,50 %

de 8,51 a 10

50,00 %

7.2. La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits continguts a l’
apartat 3.2.3. es realitzarà d'acord amb el següent quadre:
Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8,50

95%

de 8,51 a 10

100%

8. Quantia individualitzada de les beques.
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L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada
assignatura/unitat formativa que estableix la norma reguladora dels preus públics de la
Diputació de Tarragona- Preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’
imparteixen en les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de
Tarragona vigents per al curs 2020/2021.
9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de beca i quantia total màxima de la
beca.
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Crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques: aplicació pressupostària 2021/2020
/326/48000/01.

Quantia total màxima: 135.000€ (projecte pressupostari 2021/220/07).

L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat
del crèdit, seguint l’ordre de puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en
aplicació del criteri de valoració del punt 7 d’aquesta convocatòria.

Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds rebudes i la
disponibilitat pressupostària.

10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del procediment de la
concessió de les beques
- Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió Administrativa
dels Centres Educatius.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
11. Termini de resolució i notificació
Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir de la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
12. Mitjà de notificació
En la seu electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici).
La publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.
13. Indicació de si la resolució de concessió de beques posa fi a la via
administrativa i, en cas contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos que
escaiguin i els terminis per interposar-los.
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La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant el 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 la presidenta de la Diputació.
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14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’
escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius. En el supòsit que
aquestes haguessin obtingut beca pel mateix concepte, hauran de reintegrar la totalitat d’acord
amb la normativa vigent.
15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per la mateixa finalitat.
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en
concepte de matrícula per al mateix curs de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de la Diputació de Tarragona, per un altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.
16. 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) o per conducte del sistema de
publicitat que estableixi la legislació autonòmica.
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
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Aquesta convocatòria també s’exposa al tauler d’anuncis de cada centre i a la seu electrònica
de la Diputació.
17. Acceptació de la beca
En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el
contrari en el termini d’un mes comptat a partir de la data de publicació a la seu electrònica de
la Diputació de Tarragona.
18. Gestió

L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la
forma que es detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la sol·licitud. La
inadmissió de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
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En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es pot requerir al
sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació,
esmeni la falta o aporti els documents preceptius, així mateix, es podrà enviar una còpia de l’
escrit de requeriment de documentació a l’adreça electrònica que consta a l’Annex 1 –
Sol·licitud de beca.
La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquesta
convocatòria, en els terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment
de les sol·licituds es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
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19. Pagament
Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona beneficiària,
es lliurarà l’import al compte bancari que consta a l’Annex 4-Sol·licitud d’alta/modificació com a
creditor a efectes econòmics i fiscals dels centres d’ensenyament.
Per a la realització del lliurament de l’import de la beca, esmentat en el paràgraf anterior, serà
necessari que el sol·licitant de la beca (inclòs l’alumnat menor de 14 anys), indiqui el seu
número d’identificació fiscal (o en el seu defecte el document nacional d’identitat o document
equivalent) en el moment de la presentació de la sol·licitud de beca.
En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona, es podrà
procedir a la compensació de crèdit.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l’aprovació de la convocatòria, per import de
135.000 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021/2020/326/48000/01, projecte
pressupostari 2021.220.07.
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 al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Quart. Comunicar aquest acord als centres de Música i 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.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
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5. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE TÈCNIC/A MITJÀ
/ANA, ADSCRITA A L'ÀREA DEL SAM – ASSISTÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA. (CONV. 18
/021 PI).

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 D0F20F0086F14CB8B1181E7BDC0E0CDA i data d'emissió 25/02/2021 a les 13:49:03

De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça de
tècnic/a mitjà/ana, d'administració especial, plaça número 771, adscrita a l'Àrea del SAM –
Assistència Econòmica i Financera Municipal, grup professional A, subgrup A2, torn promoció
interna.
Aquesta plaça esta inclosa en l’oferta 2018 publicada en el BOP de data 3 de juliol de 2018 i
modificat el torn a promoció interna en l'ampliació de l'oferta 2020, publicada en el BOP de data
13 de maig de 2020.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal funcionari, de
tècnic/a mitjà/ana, d'administració especial, adscrites a l'Àrea del SAM – Assistència
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Econòmica i Financera Municipal, grup professional A, subgrup A2, plaça núm. 771, inclosa en l’
oferta pública d’ocupació de l’any 2018 i modificat el torn en l’oferta pública d’ocupació de l’any
2020, mitjançant concurs oposició, torn promoció interna.
Segon,- Iniciar la convocatòria 18/021 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
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Tercer,- La imputació de la despesa (dotada amb un 100%) que es proposa anirà a càrrec de
les següents aplicacions pressupostàries: 1013/931/12 i 16000, i per un import aproximat de
42.214,70€ i 13.128,77€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
6. TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL, BARRERES DE SEGURETAT I ELEMENTS D'ABALISSAMENT
AMB DESTINACIÓ A LA CONSERVACIÓ DE CARRETERES 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 10 d’abril de 2017 l'empresa DIEZ Y COMPAÑIA, S.A. (NIF A28022952) va
constituir la garantia definitiva, per un import de 9.999,32 euros, per a respondre del contracte
de subministrament de senyalització vertical, barreres de seguretat i elements d'abalissament
amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona, del qual va
resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 28 d'abril de 2017.
2. El subministrament es va recepcionar en data 27 d'agost de 2018, iniciant-se el termini de
garantia del contracte de dos (2) anys.
3. Per acord de Junta de Govertn de 26 d'octubre de 2018 es va aprovar la liquidació del
contracte.
4. El responsable del contracte, en data 2 de novembre de 2020, ha emès informe en el que fa
constar que una vegada passat el termini de garantia establert, els materials estan en bon estat
i no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari del contracte de
subministrament, podent procedir, per tant, a la devolució de la garantia definitiva constituïda.
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Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i cancel·lació
de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
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3. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a la Junta de Govern, d’
acord amb la delegació de competències de la Presidenta, efectuada per decret de Presidència
núm. de registre 2019-003370, de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa DIEZ Y COMPAÑIA, S.A. (NIF A28022952) la garantia definitiva
del contracte de subministrament de senyalització vertical, barreres de seguretat i elements
d'abalissament amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona,
constituïda el dia 10 d’abril de 2017, per un import de NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS ( 9.999,32 euros) mitjançant carta de Pagament núm.
2017000233, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d'aquesta Diputació, d'estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea del Servei d’Assistència del Territori, a la Tresoreria General i a
la Intervenció General.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des
de l’endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

7. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE D’ACTUACIONS DE
MILLORA ACÚSTICA A LA TARRACO ARENA PLAÇA TAP-2., I APROVAR UN NOU
EXPEDIENT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.
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, en sessió de data 24 de novembre de 2020, es va aprovar l’
expedient de contractació de les obres definides en el projecte d’Actuacions de millora acústica
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a la Tarraco Arena Plaça TAP-2, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost
base de licitació de 234.164,48 € (IVA inclòs).
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2. Dins del termini de licitació es van presentar dues empreses:
Núm.
Plica

LICITADOR

LOT

1

Acústica Integral, S.L

2

2

Seesound, S.L.

1

3. El 22 de desembre de 2020 es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura del sobre únic
dels licitadors presentats en la licitació i acorden l’exclusió dels licitadors atès que no consta la
seva inscripció al Registre Oficial de licitadors d’acord amb el punt 2.3.2. del Plec de clàusules
administratives particulars i en compliment de l’art. 159.4.a) de la LCSP: Consta que Acústica
Integral,SL ha sol·licitat l’alta al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya un cop esgotat el termini per presentar oferta, i Seesound S.L. no acredita
la inscripció en cap registre oficial de licitadors.

4. L'Àrea de Serveis Interns té la necessitat de contractar l'execució de les obres definides en el
projecte d’Actuacions de millora acústica a la Tarraco Arena Plaça, TAP-2. L’objecte d’aquestes
obres serà aconseguir la millora de l’aïllament acústic, i també l’esmorteïment del soroll produït
a l’interior de la TAP.

5. A aquests efectes, el cap de projecte de supervisió tècnica de projectes d’Enginyeria
Municipal (SAM) ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’
aquestes obres, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han
de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte. També consta a l’expedient l’informe sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.

6. L’Acta de replantejament del Projecte es va signar el dia 9 d’octubre de 2020.

7. La Unitat de Contractació i Expropiacions ha adaptat el Plec de clàusules administratives
particulars d'aquest contracte del procediment obert simplificat al procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 234.164,48 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament per
lots:

Lot
Objecte del contracte
núm.

Pressupost (sense Import
IVA)
(21%)

IVA

Pressupost màxim de
licitació
(IVA inclòs)

1

Actuacions de la instal·lació de
61.515,97 €
cortinatge

12.918,36 €

74.434,33 €

2

Actuacions a l’exterior i interior
132.008,39 €
coberta mòbil

27.721,76 €

159.730,15 €
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8. En l'expedient consta 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 150.3 de la LCSP, a sensu contrari, estableix la possibilitat de declarar deserta una
licitació quan les ofertes o proposicions no siguin admissibles d’acord amb els criteris que
consten en els plecs que regeixen el contracte.
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2. La nova contractació es tramitarà per procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels
articles del 156 al 158 de la LCSP.
3. La competència per a declarar desert aquest contracte i iniciar-lo novament pel procediment
obert correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de
Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370 de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar deserta la licitació del contracte, pel procediment obert simplificat, de les
obres definides en el projecte d’Actuacions de millora acústica a la Tarraco Arena Plaça TAP-2
i donar de baixa l'autorització de crèdit aprovada inicialment.
Segon. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document 765c3056-d80c-4a4f912a-0c377526c296) i l’inici de l’expedient de contractació de les obres definides en el projecte
d’Actuacions de millora acústica a la Tarraco Arena Plaça TAP-2., amb un pressupost base de
licitació de 234.164,48 € (IVA inclòs).
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document 1851a324-5ccf4a73-a3c7-f65effa02bc9), que juntament amb el Projecte tècnic aprovat (exp. 80043300082019-0003950), han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert, amb el
següent detall:

Lot
Objecte del contracte
núm.

Pressupost (sense Import
IVA)
(21%)

IVA

Pressupost màxim de
licitació
(IVA inclòs)

1

Actuacions de la instal·lació de
61.515,97 €
cortinatge

12.918,36 €

74.434,33 €

2

Actuacions a l’exterior i interior
132.008,39 €
coberta mòbil

27.721,76 €

159.730,15 €

Quart. Autoritzar la despesa de 234.164,48 € (IVA inclòs) que anirà amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 4150 / 337 / 62700 / 01 amb càrrec al pressupost del 2021 de la Diputació de
Tarragona.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació d’
acord amb l’article 135 del LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Serveis Interns.
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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.
8. ACCEPTAR LA SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA EN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE
DIAGNOSI DE L’ESTAT DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM MUNICIPALS, LOT 1 I 3
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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 acord de la Junta de Govern de data 10 de desembre de 2019, es van adjudicar els lots
1 i 3 del contracte del servei de diagnosi de l’estat de les xarxes de clavegueram municipal a l’
empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U (A-08146367). Els
contractes es van formalitzar el dia 11 de febrer de 2020.
2. En data 16 de desembre de 2020, amb núm. de registre d’entrada 2020-035423-2, l’
empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SAU, va presentar un escrit,
en el que comunica que mitjançant un contracte de transmissió de negoci, de data 15 de
desembre de 2020 i amb efectes 1 de gener de 2021, s'ha procedit a la transmissió d'una
branca d'activitat, integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua, que
SOREA desenvolupa a Catalunya, a favor de l’empresa AGBAR Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SAU, amb NIF A08000234. Totes dues empreses pertanyen al GRUP SUEZ. La
documentació acreditativa de la transmissió consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. L'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sota la
rúbrica de “supòsits de successió del contractista”, disposa que en els supòsits d'escissió,
aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes, continuarà el contracte
amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions
dimanants d'aquest, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de
contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació.
2. La competència per a acceptar la subrogació del contractista, 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. Acceptar la successió del contractista en el contracte del servei de diagnosi de l’estat
de les xarxes de clavegueram municipal, en l’ empresa AGBAR, Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SAU, amb NIF A08000234, la qual es subroga en tots els drets i obligacions de l’
empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SAU, d’acord amb la
documentació referida.
Segon. Donar de baixa pel saldo actual les disposicions de crèdit comptabilitzades a nom de
SOREA, SAU i comptabilitzar disposicions noves a nom d'AGBAR, SAU, en base a la
successió que es proposa.
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Tercer. Notificar-ho a les empreses AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU i
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, SAU.
Quart. Comunicar-ho a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal, a la Unitat de Tresoreria i a la
Intervenció General.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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9. APROVAR LA 2A AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA PER AL
FINANÇAMENT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOTS 1 I 2.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 18 de febrer de 2020, es va adjudicar el contracte del
servei de neteja d’edificis i dependències de la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2, a l’empresa
OHL SERVICIOS INGESAN, SAU, per un import màxim total de SET-CENTS NORANTATRES MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (793.933,78
€), IVA inclòs i amb el següent desglossament:
Lot 1
Import màxim de despesa: .... 554.521,19 €
IVA 21%: ................................116.449,45 €
Import màxim contracte:......... 670.970,64 €
Lot 2
Import màxim de despesa: .... 101.622,43 €
IVA 21%: ................................ 21.340,71 €
Import màxim contracte:......... 122.963,14 €
I amb els preus unitaris següents per als serveis extraordinaris:
Preus unitaris - treballs Preu/hora
extraordinaris
sense IVA
horari normal
horari festiu
horari nocturn
horari nocturn i festiu

de

servei Import de l'IVA
21%

Preu/hora de servei amb
IVA

14,00 €

2,94 €

16,94 €

17,50 €

3,68 €

21,18 €

17,50 €

3,68 €

21,18 €

21,00 €

4,41 €

25,41 €
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2. Ambdós lots del contracte es van formalitzar el dia 13 de març de 2020, amb un termini
d'execució, cadascun, de 8 mesos o en qualsevol cas, fins que estigués formalitzat el
contracte. Actualment la nova contractació del servei, mitjançant procediment obert
harmonitzat, està en fase de preparació preveient-se la seva formalització durant el segon
semestre d'aquest any.
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3. Per decret de Presidència, núm. 2020-0003251, de 9 de setembre de 2020 es van aprovar
les modificacions dels lots 1 i 2 del contracte del servei de neteja d’edificis i dependències de la
Diputació de Tarragona subscrit amb la empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA Unipersonal,
amb un major cost de:
Pel lot 1:
VINT-I-DOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
(22.740,97 €) IVA Inclòs, resultant un preu del contracte del lot 1 de 693.711,61 euros.
Pel lot 2:
- DOTZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
(12.685,42 €) IVA Inclòs, resultant un preu del contracte del lot 2 de 135.648,56 euros.
4. Per acord de Junta de Govern de data 1 de desembre de 2020 es va aprovar l'autorització i
disposició de la despesa màxima aproximada de QUATRECENTS NOU MIL DOS-CENTS
NORANTA-DOS euros amb TRENTA cèntims (409.292,30 €), IVA inclòs per al finançament
dels contractes del servei de neteja d’edificis i dependències de la Diputació de Tarragona (lots
1 i 2) subscrits amb l’empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA Unipersonal, fins al 28 de febrer
de 2021.
5. La unitat de Serveis Generals, en data 14 de gener de 2021, informa de la necessitat de
perllongar el contracte del servei de neteja atès que l’expedient 8004330008-20190017234 està pendent de la seva aprovació, per la qual cosa requereix ampliar la financiació d’
aquest contracte fins al 30 de setembre de 2021, amb una despesa màxima aproximada de
803.583,96 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Lot

Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

1

2021

4020 / 920 / 22700 / 01

653.982,42 €

2021001271

2

2021

4020 / 920 / 22700 / 01

149.301,54 €

2021001271

Fonaments de dret
1. La clàusula 2.1.6 i el punt K de quadre-resum del Plec de clàusules administratives
particulars regulen i preveuen la durada del contracte.
2. La competència per a l’aprovació de l'autorització i disposició de la despesa per al
finançament del contracte del servei de neteja d’edificis i dependències de la Diputació de
Tarragona (lots 1 i 2), 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 l'autorització i disposició de la despesa màxima aproximada de VUIT-CENTS
TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES euros amb NORANTA-SIS cèntims (803.583,96 €),
IVA inclòs per al finançament dels contractes del servei de neteja d’edificis i dependències de la
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Diputació de Tarragona (lots 1 i 2) subscrits amb l’empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA
Unipersonal, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la
Diputació, d'acord amb el següent desglossament:
Lot

Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

1

2021

4020 / 920 / 22700 / 01

653.982,42 €

2021001271

2

2021

4020 / 920 / 22700 / 01

149.301,54 €

2021001271
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Segon. Notificar-ho a la empresa adjudicatària.
Tercer. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la unitat de Serveis Generals.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
10. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS
AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA
T-1110, DE LA CARRETERA T-330 AL LÍMIT DE LA PROVÍNCIA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 8 de maig de 2020, va aprovar
definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-1110, de la carretera T-330 al
límit de la província (BOP de Tarragona d’11 de juny de 2020).
2. Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’
ocupació dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns
i drets afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta a l’esmentat Projecte i va ser
aprovada inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’
informació pública.
3. Per acord de Junta de Govern de data 9 de desembre de 2020, es van aprovar les actes de
preu just per mutu acord i el pagament de la majoria dels propietaris afectats per l’esmentat
Projecte, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per aquesta Corporació.
4. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de les finques números 7, 23 i 24 del
parcel·lari del Projecte, respecte les afectacions a aquestes finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerat justos per la Diputació.
Fonaments de dret
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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.
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2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció
material i detallada dels béns o drets que consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’
ocupació s’entén implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment obligat
a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui es refereixi l’expropiació
poden convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i per mutu
acord.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les actes de preu just per mutu acord de les finques que es relacionen, de
conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del Projecte de condicionament de la
carretera T-1110, de la carretera T-330 al límit de la província:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import

7

XXX

CL. XXX
08820 El Prat de Llobregat

XXX

135,66

23 i 24

XXX

Carrer XXX
08028 Barcelona

XXX

1.316,66

TOTAL

1.452,32

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos, per un import total de
MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (1.452,32),
amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER. Transferir l'import dels preus justos als números de compte autoritzats pels
propietaris de les finques 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
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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.
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Gestió de Serveis Generals
11. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE NOVA ESCALA D’EVACUACIÓ A L’ESPAI
“PISCINA” DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. L’1 d’octubre de 2019 la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte Nova escala d’
evacuació a l’espai “Piscina” de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona (exp. 8004330008-20180005857), signat electrònicament el dia 7 d’agost de 2019, amb un pressupost d'execució per
contracta de 1.645,60 euros, que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. El projecte s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 22 d’octubre de 2019 (codi de
verificació electrònica 2019-09487), així com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica.
3. En data 20 de febrer de 2020 la responsable del Registre General ha informat que entre el
23 d’octubre de 2019 i el 18 de febrer de 2020 no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i
reclamacions.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte Nova escala d’evacuació a l’espai “Piscina” de l’Escola d’
Art i Disseny de Tarragona, amb un pressupost d'execució per contracta de 1.645,60 euros.
2. Iniciar els tràmits per sol·licitar la corresponent autorització de les obres a l’Ajuntament de
Tarragona.
3. Aprovar la despesa no pressupostària de 150,00 euros en concepte de dipòsit per a garantir
la correcta gestió dels residus.
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4. Autoritzar i disposar la despesa de 30,00 euros en concepte de taxa per serveis urbanístics i
de 41,75 euros en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres –operació
2021000005-AD-, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/4020/920/22502, per tal de tenir
reservat el crèdit pressupostari corresponent per al moment en què es presenti la liquidació de l’
autorització municipal per a l'execució d'obres.

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 D0F20F0086F14CB8B1181E7BDC0E0CDA i data d'emissió 25/02/2021 a les 13:49:03

5. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest acord.
6. Traslladar aquest acord a l’interventor general, al tresorer, a la unitat de Contractació i
Expropiacions (SIN), a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius (SAC), i a la
unitat d’Arquitectura Municipal (SAM).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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 16 de febrer 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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