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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 20 de juliol de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 20 de juliol de 2021
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:14
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Molt Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)
Il·ltre. Sr. Eduard Rovira Gual
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

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
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 13 de juliol de 2021.

Serveis Jurídics
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2. ESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIADA D'OFICI
PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (2021-8092).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
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Antecedents administratius
1.- En data 4 de maig de 2021, s’emet informe del cap de l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, segons el qual en data 27 d’abril de
2021 es va produir un petit sinistre a l’immoble ubicat al número XX del carrer de XXX del
municipi de Montblanc. En concret, els danys es van ocasionar en un dels vidres de la porta
principal de l’habitatge de la senyora XXX durant la realització de les tasques de
desbrossament i neteja de la zona posterior de la seu de CONCACTIVA efectuades pels
treballadors del Pla d’Ocupació de la Conca de Barberà 2020.
2.- Per decret de la Presidència de data 11 de maig de 2021 s’inicia d’ofici el procediment de
reclamació de responsabilitat patrimonial a nom de la senyora XXX i es tramita segons
determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
Sector Públic.
3.- En data 12 de maig de 2021 es donà trasllat a l’Organisme Autònom de Desenvolupament
de la Conca de Barberà (CONCACTIVA) d’una còpia del Decret d’inici d’ofici del procediment
de reclamació de responsabilitat patrimonial, per tal que com a interessats en aquest expedient
poguessin comparèixer, fer al·legacions i presentar les proves que consideressin necessàries
per a la seva resolució, sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte.

Fets provats
1.- D’acord amb l’escriptura pública de compravenda de data 17 d’octubre de 2005, el senyor
XXX i la senyora XXX adquireixen la parcel·la assenyalada amb el número XX en el plànol d’
adjudicació de parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial el sòl de l’
Horta PP-11, del terme municipal de Montblanc, amb referència cadastral XXXXXXXXXXX,
segons fitxa descriptiva de dades cadastrals (que actualment es correspon amb l’immoble
ubicat al carrer de XXX, XX).
2.- Mitjançant disposició testamentària de data 28 de juny de 1985, el senyor XXX institueix
hereva dels seus béns a la seva filla XXX.
3.- En data 27 d’abril de 2021 es va produir el trencament d’un dels vidres de la porta principal
de l’habitatge de la senyora XXX a causa d’una pedra impulsada per una desbrossadora de fil
durant la realització de les tasques de desbrossament i neteja de la zona posterior de la seu de
CONCACTIVA, al municipi de Montblanc, efectuades pels treballadors del Pla d’Ocupació de la
Conca de Barberà 2020.
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4.- Mitjançant Conveni signat entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Conca de Barberà 2020, es
fixa un marc de col·laboració per al condicionament d’entorns naturals o urbans de la comarca
de la Conca de Barberà.
5.- Segons pressupost presentat per la senyora XXX la reparació dels danys causats en un
dels vidres de la porta principal de l’habitatge ascendeix a 154,28 euros.
Fonaments de dret
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1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
Aquesta matèria està regulada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector
Públic i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
L'article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic disposa que l’
Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial
d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat.

Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.

Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació
administrativa.

Exoneració en els supòsits de força major.

Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans
del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat.

En conseqüència, en aquest cas hem d'examinar les següents qüestions:
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a).- Si com a conseqüència de l'activitat administrativa, en aquest cas, l'execució de les tasques
de neteja i desbrossament al municipi de Montblanc en el marc del Pla d’Ocupació Conca de
Barberà 2020, es va produir el trencament d’un dels vidres de la porta principal de l’habitatge
ubicat al número XX del carrer de XXX.
b).- Si entre l'activitat administrativa i el dany produït existeix nexe de causalitat.
c).- Si, en el cas de concórrer els anteriors requisits, el dany sofert pot ser considerat antijurídic
per no existir una obligació del particular de suportar-ho.

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 19DAC4DD9B4D47428039057083CB0370 i data d'emissió 31/08/2021 a les 10:41:10

d).- No concurrència de força major.

2. Concurrència dels requisits necessaris per a l’estimació de la reclamació
Un dels requisits imprescindibles perquè pugui ser apreciada la responsabilitat patrimonial d’
una Administració pública és que s’acrediti que el servei públic que suposadament ha provocat
el dany l’hagi prestat l’Administració a qui es reclama pel dany o lesió soferta.
D’acord amb l’informe emès en data 4 de maig de 2021 pel cap de l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, les tasques a realitzar dins el
Pla d’Ocupació de la Conca de Barberà inclouen el condicionament i millora d’espais naturals, l’
embelliment i la millora dels espais verds i jardins municipals dels 22 municipis de la comarca i
de les instal·lacions públiques que té el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Correspon al personal de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria realitzar el seguiment tècnic de l’
execució de les actuacions previstes pel Pla d’Ocupació, així com la gestió laboral de les
persones treballadores, d’acord amb la clàusula del Pacte 2.2 del Conveni de col·laboració
signat entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la
realització del Projecte Pla d’Ocupació Conca de Barberà 2020.
D’acord amb això, cal concloure que s’aprecia una relació de causalitat entre la realització de
les tasques de neteja i desbrossament efectuades el 27 d’abril de 2021 al municipi de
Montblanc en el marc del Pla d’Ocupació Conca de Barberà 2020 i els danys ocasionats en un
dels vidres de la porta principal de l’habitatge ubicat al número XX del carrer de XXX.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Estimar, d'acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat
patrimonial iniciada d’ofici per aquesta Corporació, pels danys soferts a l’habitatge situat al
número XX del carrer de XXX del municipi de Montblanc.
2.- Aprovar, disposar i reconèixer l'obligació de la indemnització a percebre per la senyora XXX
en la quantitat de 154,28 (cent cinquanta-quatre euros, amb vint-i-vuit cèntims) en concepte de
danys soferts. Aquesta despesa s'atendrà amb el crèdit de la partida 2021-6013 920-23300.
3.- Notificar la resolució a tots els interessats.
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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.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
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Cultura
3. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A MICROEMPRESES,
I A PROFESSIONALS O TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA, PERTANYENTS AL SECTOR CULTURAL PER A PROJECTES D’INTERÈS
CULTURAL, L’ANY 2021.
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
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.
D'acord amb el pla de mandat 2020-2023 aprovat per la Diputació, es vol potenciar la creació,
la producció, l'exhibició i l'activitat cultural de les microempreses i professionals o treballadors
autònoms amb seu fiscal a la demarcació de Tarragona, per contribuir a fer del territori de la
Catalunya Sud, una regió diversa, i un lloc d'oportunitats professionals en el sector
cultural, que a la vegada pugui revertir en l'oferta de serveis culturals de qualitat a la ciutadania
i d'interès per a tot el pais. Així mateix, amb aquesta acció es contribueix també al
desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible del territori i a promoure el bé comú de les
persones. Per això i atès que en les bases generals de subvencions i les d'execució del
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pressupost de la Diputació es preveu que poden ser beneficaris de subvencions les entitats
públiques i privades, es proposa aquesta convocatòria destinada a microempreses i
professionals o treballadors autònoms del sector cultural de la demarcació de Tarragona.
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Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de 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 destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de
la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès
cultural. Any 2021.
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a
professionals o treballadors autònoms i a microempreses de la demarcació de Tarragona (fins
a 10 treballadors) i que no facturin més d'1.000.000 € anuals, i que la seva activitat principal
pertanyi al sector cultural de la demarcació de Tarragona per a la realització dels projectes
pertanyents al seu àmbit d'activitat i/o ajuts a la producció, amb la finalitat de reactivar el teixit
productiu del sector cultural de la demarcació.
La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la creació de nous projectes culturals d'interès
públic, per tant no serà objecte de subvenció l’activitat pròpia del professional o empresa.
No es consideraran nous projectes els subvencionats en la convocatòria de l'any 2020.
Els projectes o produccions que rebin suport per aquesta convocatòria, podran ser inclosos en
el programa e-catàleg de la Diputació, en el nou apartat de Programacions professionals.
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2) Beneficiaris.
2.1. Poden ser beneficiaris les persones professionals o treballadores autònomes, i /o les
empreses culturals, de fins a 10 treballadors, que no facturin més d'1.000.000 € anuals; que la
seva activitat principal sigui pertanyent al sector cultural, i que tinguin el domicili fiscal a la
demarcació de Tarragona. El domicili fiscal i la condició de pertànyer al sector cultural s’
acrediten d'acord al que s'especifica en el punt 4.1. d'aquesta convocatòria.
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Tant l'IAE com el CNAE a acreditar, han de ser del sector cultural i han d'estar relacionats amb
la creació, la producció, l’exhibició, la difusió i educació cultural de la demarcació de Tarragona,
i en els àmbits de:

Arts escèniques: música, teatre, dansa, circ
Arts plàstiques i el disseny, fotografia
Arts visuals: cine, vídeo, audiovisuals, etc.
Cultura popular i tradicional, inclosa l’artesania.
Llengua i literatura
Llibre, empreses editorials
Difusió del patrimoni cultural

2.2. Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats culturals, esportives i socials sense
ànim de lucre, així com les fundacions, ja que poden acollir-se a altres línies de suport de la
Diputació.
2.3. Queden excloses les activitats o els projectes educatius o esportius de professionals o
empreses que no siguin pertanyents al sector cultural descrit en el punt 2.1.
2.4. També queden exclosos aquells professionals del sector cultural que desenvolupin la seva
feina per una empresa, tot i estar donats d’alta d’IAE o CNAE.

3) Despeses subvencionables i despeses excloses
Seran subvencionables totes aquelles despeses necessàries per a la realització del
projecte, producció, o activitat/s, incloses les de personal tant del propi professional autònom,
com dels treballadors de l'empresa que es dediquin total o parcialment al projecte o activitat
pel que es demana subvenció, Ha de quedar convenientment argumentat en la sol·licitud que
sense la seva intervenció no seria possible la realització del projecte pel que es demana
subvenció. En aquest cas, en la justificació de la subvenció que es concedeixi, s'haurà
d'emplenar una delcaració responsable on constin les tasques realitzades, el percentatge de
dedicació i l'import corresponent. També són subvencionables els rebuts mensuals d'autònoms
i els de la seguretat social, en el % que correspongui segons dedicació indispensable al
projecte. Tot aquest conjunt de despeses són el pressupost elegible.
S’exceptuen les despeses gastronòmiques i les inversions en béns mobles i immobles que
tinguin la consideració d’inventariables.
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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.
4) Requisits i obligacions dels beneficiaris
4.1. Requisits dels beneficiaris
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4.1.a. Les persones físiques autònomes hauran de complir els requisits específics
següents:
a) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a la demarcació de Tarragona, cosa que
s'acredita amb una còpia simple de l'original del DNI/NIE o NIF, a adjuntar en el moment de la
presentació de la sol·licitud.
b) Estar donat d'alta d'autònoms, cosa que s'adredita amb una còpia simple de l'original del
document de la resolució sobre el reconeixement d'alta que lliura la tresoreria de la Seguretat
Social, a adjuntar en el moment de presentar la sol·licitud.
c) Tenir un codi CNAE o IAE, pertanyent al sector cultural relacionat amb els àmbits indicats al
punt 2.1. de la convocatòria, cosa que s'acredita amb una còpia simple de l'original del
document corresponent (certificat de situació al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT o
model 36 de declaració censal de l'AEAT, o altre document oficial on hi constin aquestes
dades) a adjuntar en el moment de presentar la sol·licitud, on ha de poder relacionar-se
clarament que el seu objecte social està d'acord amb la naturalesa de l'activitat per la qual
demana la subvenció.
d) No ser assalariat de cap empresa, sigui quina sigui la seva naturalesa, cosa que es declara
de manera responsable en el formulari de sol·licitud.
e) No estar contractat com assalariat en un projecte o producció que presenti una empresa
que opti a l’ajut d’aquesta convocatòria, cosa que es declara de manera respnsable en el
formulari de sol·licitud.

4.1.b. Les persones jurídiques que estiguin constituïdes com empresa, hauran de
complir els requisits específics següents:
a) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a la demarcació de Tarragona, cosa que s'acredita
amb una còpia simple de l'original del NIF, a adjuntar en el moment de la presentació de la
sol·licitud.
b) Tenir un codi CNAE o IAE, pertanyent al sector cultural relacionat amb els àmbits indicats al
punt 2.1. de la convocatòria; cosa que s'acredita amb una còpia simple de l'original del
document corresponent (certificat de situació al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT, model
036 de declaració censal de l'AEAT, o altre document oficial on hi constin aquestes dades) a
adjuntar en el moment de presentar la sol·licitud, on ha de poder relacionar-se clarament que el
seu objecte social està d'acord amb la naturalesa de l'activitat per la qual demana la subvenció.
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c) No tenir més de 10 treballadors assalariats a temps complert (o el seu equivalent en hores
totals), exclosos els socis de l'empresa, cosa que es declara de manera responsable en el
formulari de sol·licitud.
d) No tenir una facturació superior al 1.000.000 € durant l'any 2020, cosa que es declara de
manera responsable en el formulari de sol·licitud.
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e) Estar constituït com empresa o societat, cosa que es declara de manera responsable en el
formulari de sol·licitud, en el que s'indica que es disposa de l'escriptura de constitució de
l'empresa o societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre mercantil o en el registre
corresponent.
f) Disposar de les facultats de representació de l'empresa o societat, cosa que que es declara
de manera responsable en el formulari de sol·licitud, en la que s'indica que el peticionari
disposa de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial
corresponent inscrita en el Registre mercantil o en el registre corresponent, si escau, o d'acord
amb qualsevol altre mitjà vàlid en dret per acreditar la representació.
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.
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 mateixa Diputació.

4.2. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la inserció per algun mitjà
material o virtual 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 es sanciona
d'acord amb la legislació sobre transparència i accés a la informació pública i bon govern.
c) En cas de subvencions d’import superior als 10.000 €, 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.

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 19DAC4DD9B4D47428039057083CB0370 i data d'emissió 31/08/2021 a les 10:41:10

d) En cas d'activitats amb menors d'edat, el beneficiari ha de complir amb la normativa de
protecció del menor, per la qual cosa en la sol·licitud de la subvenció ha de declarar
responsablement que disposa dels certificats de tot el personal propi, voluntari o subcontractat.
La Diputació podrà requerir en qualsevol moment del procediment que el sol·licitant aporti la
documentació que acrediti la realitat de les dades declarades o aportades, esmentades en els
punts 4.1. i 4.2.

5) Règim de concessió de subvencions
Concurrència competitiva.

6) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a: https://seuelectronica.dipta.cat,
seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa seu,
d'acord a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
És necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del
procediment administratiu sigui signada pel representat legal amb certificat de representant.
Pel que fa a les persones físiques, la presentació de la sol·licitud es farà de forma electrònica o
bé de manera presencial a les oficines d'assistència en matèria de registre de la
Diputació prèvia concertació de cita a l’aplicació disponible a https://citaprevia.ubintia.com/dipta
/#nbb, al correu electrònic registregeneral@dipta.cat, o trucant al telèfon de les Oficines d’
assistència en matèria de Registre, al Palau de la Diputació de Tarragona, Passeig de Sant
Antoni, 100, a Tarragona, Telèfon: 977.29.66.17 o al Palau Climent, Carrer Montcada, 32
a Tortosa Telèfon: 977.44.86.62; o o bé per qualsevol altre mitjà dels establerts a l'article 16.4.
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques.
Només s’acceptarà una sol·licitud per treballador autònom o empresa.
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
La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:
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1) Còpia simple del DNI/NIE o NIF, segons es tracti de treballador autònom o persona jurídica
2) Còpia simple de l’alta d'autònoms conforme s'indica en el punt 4.1.a, si el sol·licitant és un
treballador autònom.
3) Còpia simple del document acreditatiu de tenir CNAE/IAE, segons s'indica en els punt 4.1.
a i 4.1.b, segons que el sol·licitant sigui treballador autònom o persona jurídica.

7) Criteris de valoració de les sol·licituds.
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La unitat gestora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de les
Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
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 que s’estableix a l’apartat 8 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.

8) Quantia individualitzada de la subvenció
Import màxim de subvenció 20.000 €.

9) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria:
Aplicació pressupostària: 2010- 433-47900-01 del pressupost de l’any 2021.
La quantia total màxima de les subvencions convocades per empreses i professional autònoms
és de 950.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostaries de la convocatòria.

10) 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
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11) 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 de 2021.

12) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
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13) 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.

14) 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.
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.

15) Termini per executar les actuacions subvencionades.
El termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i
projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o
projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’
ampliació en cap dels casos.

16) Forma i termini de justificació
16.1 La justificació de la subvenció 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, i balanç econòmic de l’
activitat o activitats subvencionades i declaracions responsables d’estar al corrent de les seves
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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.
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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.
- Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el
finançament de l’acte subvencionat. 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. 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.
El beneficiari pot demanar pagaments parcials de la subvenció, justificant la despesa
corresponent, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. Aquesta
justificació parcial es farà mitjançant l’expedient únic de justificació, que anirà acompanyat de
còpia de les factures de les despeses a justificar, amb acreditació del seu pagament.
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.
En cas que l'import de la subvenció sigui igual o superior a 10.000 €, s'ha de presentar
informació sobre les retribucions dels òrgans directius o d'administració, segons model
normalitzat.

16.2. Termini per a la justificació
En tots els casos, el termini de justificació és des de que s'acaba l'activitat objecte de subvenció
i fins el 30 de març del 2022, sense possiblitat d'ampliació. Només en els casos que l'objecte
de subvenció és la producció, el termini màxim per a la presentació de la justificació de la
subvenció finalitza el 30 de setembre de 2022, sense possibilitat d’ampliació.
Si el beneficiari justifica per sota de l’import concedit el pagament de la subvenció s’ajustarà a l’
import justificat i s'aplicarà en el pagament el mateix % que consti a la resolució de concessió.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d’acord amb l’article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 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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17) 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 te 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.
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18) Pagaments de la subvenció concedida
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.

19) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar un canvi de destí de l’actuació subvencionada.

20) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat.
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En qualsevol cas, juntament amb altres subvencions i/o ingressos, les quantitats
atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.

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

23) 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 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.
L'acord d'aprovació de la convocatòria es publica a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
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Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions destinades a microempreses i a persones professionals autònomes de la
demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any
2021, per un import de 950.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2010- 433-47900-01
del pressupost 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.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
4. APROVAR LA CONCESSIÓ I DESESTIMACIÓ DE BEQUES PER A L'ALUMNAT DE LES
ESCOLES DE MÚSICA I CONSERVATORIS DE LA DIPUTACIÓ, 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. Per acord de la Junta de Govern, de data 16 de febrer de 2021, es va 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,
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per al curs 2020/2021, dotada inicialment amb 135.000 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2021/2020/326/48000. Aquesta convocatòria va ser publicada al BOPT amb
número d’inserció 2021-01454, de 24 de febrer de 2021.
2. D'acord amb el punt 5 de la convocatòria, s'han presentat un total de 138 sol·licituds, que
representa una disminució del 10,39% respecte al curs anterior que van ser 154, segons les
tipologies dels criteris d'admissió següents:
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40 sol·licituds s'han presentat sobre els criteris d'afectació econòmica (punt 3.2.1) o de salut
(3.2.2) deguts a la COVID-19 (29% del total)
98 s'han presentat pel criteri econòmic general de la renda i el patrimoni de la unitat familiar
/unitat de convivència per al curs 2021/2021 (punt 3.2.3) (71% del total de sol·licituds)
3. La unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-Àrea del SAC, com a unitat
instructora de l'expedient (punt 10), ha valorat els 138 expedients individuals de beca a
l'alumnat peticionari, revisant que es compleixen els requisits establerts al punt 3 de la
convocatòria, tant els requisits generals (punt 3.1), com els requisits específics (punt 3.2).
Pel que fa al punt 3.2, ha comprovat que les sol·licituds compleixin algun dels següents
requisits específics:
3.2.1 Requisits econòmics per la COVID-19
3.2.2 Requisits per afectació sanitària per la COVID-19
3.2.3 Requisits econòmics generals
I finalment, ha aplicat el criteri de valoració acadèmica (notes del darrer curs) amb els
percentatges màxims que s'estableixen en els punts 7.1 i 7.2 de l'esmentada convocatòria
sobre l'import del preu públic de la matrícula del curs 2020/2021.

4. De les 138 sol·licituds presentades, 129 tenen dret a beca amb un import total de 97.438,11
euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021/2020/326/48000, operació comptable
A2021003041.
De les 9 sol·licituds restants, 1 no s'ha admès a tràmit perquè s'ha presentat fora del termini
establert que era del 25 de febrer al 31 de març de 2021 (punt 6) i 8 es proposen per a la seva
denegació per no complir amb els requisits següents:
- Requisits generals (punt 3.1): 2 sol·licituds per no haver obtingut en el darrer curs acadèmic
una nota mitjana igual o superior a 5
- Requisits econòmics generals (punt 3.2.3): 6 sol·licituds perquè el nivell de renda i patrimoni
famililar de la unitat familiar/unitat de convivència supera els llindars econòmics màxims per al
curs 2020-2021, publicats al BOE 199, de 22 de juliiol de 2020.
5. En data 2 de juliol de 2021, inf. núm. 2021/84, la Tresoreria informa que, comprovats els
antecedents i registres comptables, les persones beneficiàries de les beques individuals de les
Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona no tenen
deutes amb aquesta Diputació.
Fonaments de dret
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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. Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a
alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa,
per al curs 2020/2021, publicada al BOPT amb número d’inserció 2021-01454, de 24 de febrer
de 2021.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir beca a l’alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa que consta en l’Annex d’
aquest acord i que compleix els requisits establerts a la convocatòria del procediment
administratiu per a la concessió de beques individuals (punt 3), curs 2020/2021, un cop aplicat
el criteri acadèmic de valoració (punts 7.1 i 7.2).
Segon. Les beques concedides, per l’import total de 97.438,11 euros, aniran a càrrec de la
partida 2021/2020/326/48000/1 del pressupost vigent de la corporació (A2021003041).
Tercer. No admetre a tràmit la petició de beca que s'indica a continuació per haver-se
presentat fora de termini, que es va acabar el dia 31 de març de 2021, tal com estableix el punt
6 de la convocatòria:
Centre

Alumne/a

Tarragona

XXXX

DNI/NIE Sol·licitant
***XXXX**

Quart. Desestimar pels motius que s'expressa en cada cas les peticions de beca a l’alumnat
que s'indica per no complir els requisits establerts en la convocatòria del procediment
administratiu per a la concessió de beques individuals, per al curs 2020/2021 :
Quart 1. (punt 3.1 Requisits generals)
Centre

Alumne/a

DNI sol·licitant

Tarragona

XXX

***XXXX**

Reus

XXX

***XXXX**
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Quart 2. (punt 3.2.3 Requisits econòmics generals)
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Centre

Alumne/a

DNI sol·licitant

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tortosa

XXX

***XXXX**

Tortosa

XXX

***XXXX**

Tortosa

XXX

***XXXX**

Tortosa

XXX

***XXXX**

Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d'aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones.
Sisè. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Setè. Fer avinent a les persones beneficiàries que, d'acord amb la convocatòria per a la
concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de
Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2020/2021, 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 la publicació de la resolució de la concessió a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
Vuitè. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i
Tortosa i a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Novè. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (no es notificarà
individualment als interesats perquè la publicació substitueix la notificació).
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 CONCESSIÓ I DESESTIMACIÓ DE BEQUES PER A L'ALUMNAT DE LES
ESCOLES D'ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ, CURS 2020-2021.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. Per acord de la Junta de Govern, de data 16 de febrer de 2021, es va aprovar la
convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l'
alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i Reus) per al curs 2020/2021, dotada
inicialment amb 44.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021/2020/326
/48000. Aquesta convocatòria va ser publicada al BOPT amb número d’inserció 2021.01453,
de 24 de febrer de 2021.
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2. D'acord amb el punt 5 de la convocatòria, s'han presentat un total de 72 sol·licituds
individuals de beca, que representa un 11% d'augment respecte al curs anterior que van ser
65, segons les tipologies dels criteris d'admissió següents:
18 sol·licituds s'han presentat sobre els criteris d'afectació econòmica (punt 3.2.1) o de salut
(3.2.2) deguts a la COVID-19 (25 % del total).
54 s'han presentat pel criteri econòmic general de la renda i el patrimoni de la unitat familiar
/unitat de convivència per al curs 2020-2021 (punt 3.2.3) (75 % del total de sol·licituds).
3. La unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-Àrea del SAC, com a unitat
instructora de l'expedient (punt 10), ha valorat els 72 expedients individuals de beca a l'alumnat
peticionari, revisant que es compleixen els requisits establerts al punt 3 de la convocatòria, tant
els requisits generals (punt 3.1), com els requisits específics (punt 3.2).
Pel que fa al punt 3.2., ha comprovat que les sol·licituds compleixen algun dels següents
requisits específics:
3.2.1 Requisits econòmics per la COVID-19
3.2.2 Requisits per afectació sanitària per la COVID-19
3.2.3 Requisits econòmics generals
I finalment, ha aplicat el criteri de valoració acadèmica (notes del darrer curs) amb els
percentatges màxims que s'estableixen en els punts 7.1 i 7.2 de l'esmentada convocatòria
sobre l'import del preu públic de la matrícula del curs 2020-2021.
4. De les 72 sol·licituds presentades, 55 tenen dret a beca amb un import total de 39.460,51
euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021/2020/326/48000, operació comptable
A2021003043.
Les 17 sol·licituds restants es proposen per a la seva denegació per no complir amb els
requisits següents:
- Requisits generals (punt 3.1):
4 sol·licituds per no haver abonat la totalitat de la matrícula i 1 per no haver obtingut en el
darrer curs acadèmic una nota mitjana igual o superior a 5.
- Requisits econòmics generals (punt 3.2.3):
12 sol·licituds perquè el nivell de renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de
convivència supera els llindars econòmics màxims per al curs 2020-2021, publicats al BOE
núm. 199, de 22.07.2020
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5. En data 2 de juliol de 2021, inf. núm.2021-85, la Tresoreria informa que, comprovats els
antecedents i registres comptables, les persones beneficiàries de les beques individuals de les
Escoles d'Art i Disseny de Reus i Tarragona no tenen deutes amb la Diputació de Tarragona.
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.
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3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Convocatòria per a la concessió de beques individuals per a alumnat que cursa Cicles
Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (centres
de Tarragona i Reus), curs 2020/2021, que va ser publicada al BOPT amb número d’inserció
2021 -01453, de 24 de febrer de 2021.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir beca a l’alumnat de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i
Reus que consta en l’Annex d’aquest acord i que compleix els requisits establerts a la
convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals (punt 3),
curs 2020/2021, un cop aplicat el criteri acadèmic de valoració (punts 7.1 i 7.2).
Segon. Les beques concedides, per l’import total de 39.460,51 euros, aniran a càrrec de la
partida 2021/2020/326/48000/1 del pressupost vigent de la corporació (A2021003043).
Tercer. Desestimar pels motius que s'expressa en cada cas les peticions de beca a l'alumnat
que s'indica per no complir els requisits establerts en la convocatòria del procediment
administratiu per a la concessió de beques individuals, per al curs 2020/2021 :
Tercer 1. (punt 3.1 Requisits generals) :
Centre

Alumne/a

DNI/NIE Sol·licitant

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Reus

XXX

***XXXX**
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Tercer 2. (punt 3.2.3. Requisits econòmics generals) :
Centre

Alumne/a

DNI/NIE Sol·licitant

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Tarragona

XXX

***XXXX**

Reus

XXX

***XXXX**

Reus

XXX

***XXXX**

Reus

XXX

***XXXX**

Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Sisè. Fer avinent a les persones beneficiàries que, d'acord amb la convocatòria per a la
concessió de beques individuals per a alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a
les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i Reus), curs 20
20/2021, 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 la publicació de la resolució de la concessió a la
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Setè. Comunicar-ho a l'Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus i a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Vuitè. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (no es notificarà
individualment als interesats perquè la publicació substitueix la notificació).
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
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6. RECTIFICAR L'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
DE 15 DE DESEMBRE DE 2020, RELATIU A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA AL CONSORCI SERRA DE LLABERIA, PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS,
PER A L’ANY 2020.
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:
Fets
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1. Per acord de la Junta de Govern, de 15 de desembre de 2020, en el punt primer es va
aprovar la concessió d'una subvenció nominativa al Consorci Serra de Llaberia, per la
prevenció d’incendis, per a l’any 2020, en el sentit següent:
Beneficiari: E. I. Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia S.L.
Municipi: Tivissa
Concepte subvenció: Prevenció incendis - SN 2020
Data Acord concessió: 15-12-2020
Pressupost Elegible: 15.730,00 euros
% concedit: 47,68%
Import concedit: 7.500,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2021-1200-171-46702-02
2. La Unitat gestora de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, ha detectat
un error material en el punt Primer de la part dispositiva d'aquest acord de concessió, en relació
al beneficiari. A la sol·licitud de subvenció nominativa que consta al corresponent expedient, hi
figura com a peticionari el Consorci per a l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia; degut a un
error humà, es va informar a l'aplicatiu de Gestió de Subvencions com a beneficiari E. I.
Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia S.L, i per tant es tracta d'un
beneficiari erroni.
3. Per aquest motiu, cal rectificar l'error material de l'acord de la Junta de Govern de 15 de
desembre de 2020, en relació a l'aprovació de la concessió d'una subvenció nominativa al
Consorci Serra de Llaberia, per la prevenció d’incendis, per a l’any 2020, en els termes
següents:
On diu: Beneficiari: E. I. Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia S.L.
Ha de dir: Beneficiari: Consorci per a l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia
Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, disposa 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:
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Primer. Rectificar l'error material de l'acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2020,
en concret el punt primer que va acordar concedir una subvenció nominativa al Consorci Serra
de Llaberia, per la prevenció d’ incendis, per a l’any 2020, i es va fer constar incorrectament el
nom del Beneficiari:
On diu: Beneficiari: E. I. Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia S.L.
Ha de dir: Beneficiari: Consorci per a l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia
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Segon. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
7. APROVAR LES CONVOCATÒRIES I LES BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ DE
DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS
(CONVOCATÒRIES 30-2021 A 35-2021), VACANTS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
PER A L’ANY 2021.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’exercici 2021, figuren els següents llocs de treball de personal funcionari
vacants:
- lloc de treball núm. 1391, de cap de Servei de Secretaria – Suport Organisme Autònom,
adscrit a l’Àrea de Secretaria – Secretaria General, subgrup professional A1, complements 28835.
- lloc de treball núm. BA292, de cap de servei de Serveis Informàtics, adscrit a OA BASE
Gestió d’Ingressos - Serveis Informàtics, subgrup professional A1, complements A1-29-1031.
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- lloc de treball núm. 1246, de cap de Servei de Comunicació, adscrit a l’Àrea de Gabinet de
Presidència i Planificació – Comunicació, subgrup professional A1, complements A1-28-835.
- lloc de treball núm. 1328, de cap de Projecte d’Instal·lacions, adscrit a l’Àrea del SAM –
Assistència Tècnica Arquitectura Municipal, subgrup professional A2, complements 25-680.
- lloc de treball núm. 771, de cap de Projecte de Projectes d’Arquitectura, adscrit a l’Àrea del
SAM – Arquitectura Municipal, subgrup professional A2, complements A2- 25-680.
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- lloc de treball núm. 717, de Cap d'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
adscrit a l’Àrea de TIC, subgrup professional A1, complements 30-1377.

2. Cal procedir a la seves provisions de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té caràcter
ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir les funcions
del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1 /1997, de 31 d’octubre, pel qual s’
aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’
art. 8 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’ aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació pública pel termini
de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment
de concurs de mèrits dels llocs de treball vacants a l’RLT del personal funcionari que a
continuació s’indiquen:
Lloc de treball: cap de Servei de Secretaria – Suport Organismes Autònoms
Núm. de lloc: 1391 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement
específic)
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Adscripció: Àrea de Secretaria – Secretaria General
Núm. convocatòria: 30-2021
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Lloc de treball: cap de servei de Serveis Informàtics
Núm. lloc: BA292
Adscripció: OA BASE Gestió d’Ingressos - Serveis Informàtics
Complements A1-29-1031
Núm. convocatòria: 31-2021
Lloc de treball: cap de Servei de Comunicació
Núm. lloc: 1246
Adscripció: Àrea de Gabinet de Presidència i Planificació - Comunicació
Complements A1-28-835
Núm. convocatòria: 32-2021
Lloc de treball: cap de Projecte d’Instal·lacions
Núm. lloc: 1328 (complements de destí 25 i 680 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea del SAM – Assistència Tècnica Arquitectura Municipal
Núm. convocatòria: 33-2021
Lloc de treball: cap de Projecte de Projectes d’Arquitectura
Núm. lloc: 771 (complements de destí 25 i 680 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea del SAM – Arquitectura Municipal
Núm. convocatòria: 34-2021
Lloc de treball: Cap d'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Núm. lloc: 717 (complements de destí 30 i 1377 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de TIC
Núm. convocatòria: 35-2021
Segon,- Iniciar les convocatòries número 31 a 35-2021, per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits. La descripció i el contingut dels llocs de referència es
troben especificats en les bases de la convocatòria.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa aniran a càrrec de les següents:
Imports aproximats
Núm. de
lloc

Dotació

1391

15 %

12000 i 16000

6011-920

9.969,52 €

3.100,52 €

BA292

100 %

12000 i 16000

7030-932

75.856,34 €

23.591,32 €

1246

100 %

12000 i 16000

5020-922

66.463,46 €

20.670,14 €

1328

1%

12000 i 16000

1014-150

542,75 €

168,79 €

771

10 %

12000 i 16000

1014-151

5.427,46 €

1.687,94 €

717

100 %

12000 i 16000

9000-920

92.980,02 €

28.916,79 €

Aplicació pressupostària
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Total

Seguretat Social

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi els
expedients corresponents per a la provisió d’aquests llocs de treball.
Cinquè- Sotmetre les diferents Bases a informació pública per termini de 20 dies a partir de la
data de publicació d’aquesta resolució en el BOP, durant el qual es podran examinar i
presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no presentar-se cap
al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la
tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A D’OBRES PÚBLIQUES,
ADSCRITA A LA UNITAT DE CONSERVACIÓ DE L’ÀREA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL
TERRITORI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,
TORN LLIURE (CONVOCATÒRIA 17-053).
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 funcionari d'aquesta Diputació hi ha vacant una plaça de personal
funcionari de carrera d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, adscrita a la Unitat de
Conservació de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona, plaça
número 197, vinculada al lloc de treball 962.
2. Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació i modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any
2017, aprovada per acord de la Junta de Govern d’1 de desembre de 2017 (BOPT núm. 237,
de 12 de desembre de 2017).
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
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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
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 i en el Butlletí Oficial de l’Estat.
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 d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques,
adscrita a la Unitat de Conservació de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació
de Tarragona, plaça número 197 (vinculada al lloc de treball 962).
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació i modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any
2017, aprovada per acord de la Junta de Govern d’1 de desembre de 2017 (BOPT núm. 237,
de 12 de desembre de 2017).
Segon. Iniciar la convocatòria 17-053 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:
197 (dotació 100%): 3060/453/12 i 3060/453/16000 i per un import aproximat de 16.951,17 € i
5.254,86 €, 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.
9. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ DE DIVERSES PLACES D’ADMINISTRATIU, D'ADMINISTRACIÓ
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GENERAL PER A L'OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS – GERÈNCIA DE COORDINACIÓ DE
SERVEIS – XARXA D’OFICINES, TORN PROMOCIÓ INTERNA (CONVOCATÒRIA 19/015 PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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A la plantilla de personal funcionari de l'Organisme Autònoms BASE, Gestió d'Ingressos –
Gerència de Coordinació de serveis – Xarxa d’Oficines, hi ha vacants tretze places d’
administratiu/iva, grup C-C1, adscrites a l’Àrea de OA BASE, Gestió d’Ingressos - Gerència de
Coordinació de serveis – Xarxa d’Oficines, números de places següents:
Plaça número BA200 – Oficina de Vila-seca
Plaça número BA197 – Oficina de Calafell
Plaça número BA199 – Oficina de Torredembarra
Plaça número BA201 – Oficina d’Altafulla
Plaça número BA081 – Oficina de Reus
Plaça número BA198 – Oficina de Miami Platja
Plaça número BA203 – Oficina de Gandesa
Plaça número BA205 – Oficina d’Alcanar
Plaça número BA195 – Oficina de la Sénia
Plaça número BA082 – Oficina de Sant Carles de la Ràpita
Plaça número BA202 – Oficina de l’Hospitalet de l’Infant
Plaça número BA204 – Oficina de Deltebre
Plaça número BA196 – Oficina de la Canonja
Aquestes places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2019, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 18 d’agost de 2019, i modificada l’
adscripció de les places BA195 a BA205 en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2021 publicada
al BOP en data 12 de maig de 2021, i reservades al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, de diverses places d’administratiu/iva, grup C-C1,
adscrites a l’OA BASE, Gestió d’Ingressos (números de places BA081, BA082, BA195, BA196,
BA197, BA198, BA199, BA200, BA201, BA202, BA203, BA204 i BA205).
Segon,- Iniciar la convocatòria (19/015 PI) de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i pels següents imports aproximats per a cada plaça:

Núm. Plaça

PLAÇA

%
dotació

Imports aproximats

Aplicacions
pressupostàries
Org/Prog/12 i 1600

BA081

Administratiu/iva

100

33.883,54

10.537,78

7030

932

BA082

Administratiu/iva

100

33.883,54

10.537,78

7030

932

BA195

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA196

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA197

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA198

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA199

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA200

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA201

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA202

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA203

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA204

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

BA205

Administratiu/iva

10

3.158,99

982,45

7030

932

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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 31/08/2021 a les 10:16:20

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.

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 19DAC4DD9B4D47428039057083CB0370 i data d'emissió 31/08/2021 a les 10:41:10

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
10. APROVAR PREUS JUSTOS ACORDATS DE MUTU ACORD AMB PROPIETARIS DE
FINQUES AFECTADES 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
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).
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 15 de juny de 2021, es van aprovar les actes de preu just
per mutu acord i el pagament de la majoria de propietaris afectats pel Projecte esmentat,
respecte de les afectacions a les seves finques i a la quantia de les indemnitzacions i preus
considerats justos per la Diputació.
4. S’ha arribat al mutu acord amb els propietaris de les finques números 13 i 23 afectades 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’
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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:
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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

XX

XXX (50%)

Cr. XXX, XX
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

209,40

XX

XXX (50%)

Cr. XXX, XX
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

209,39

XX

XXX (50%)

Cr. XXX, XX
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

63,00

XX

XXX (50%)

Cr. XXX, XX
43771 Riudecanyes

XXXXXXXXX

63,00

TOTAL

544,79

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació dels esmentats preus justos,
per un import total de CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS (544,79), 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 setembre de
2021 per a l’aixecament de les corresponents actes de pagament i ocupació.
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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11. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I TORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS EMPLEATS 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 desembre de 2016, l’empresa CUALTIS, SLU (NIF B84527977) va constituir la
garantia definitiva per un import de 3.040,00 euros, per a respondre del contracte del servei de
vigilància de la salut dels empleats de la Diputació de Tarragona.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 23 de desembre de 2016, es va adjudicar el
contracte del servei de vigilància de la salut dels empleats de la Diputació de Tarragona a l’
empresa CUALTIS, SLU (NIF B84527977), per un import de SEIXANTA MIL VUIT-CENTS
EUROS (60.800,00 €) exempt d’IVA i per preu unitari. El contracte es va formalitzar el dia 30 de
desembre de 2016 per una durada de 2 anys i amb la possibilitat de realitzar pròrrogues anuals
fins a un màxim de dos anys.
3. Per acord de la Junta de Govern, de data 21 de desembre de 2018, es va aprovar la primera
pròrroga de l’esmentat contracte per un any més, des de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de
desembre de 2019.
4. Per acord de la Junta de Govern, de data 26 de novembre de 2019, es va aprovar la segona
pròrroga de l’esmentat contracte per un any més, des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de
desembre de 2020.
5. En data 3 de maig de 2021, representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció final del contracte, en la que fan constar que comprovada i valorada l’
execució de la prestació del servei objecte d’aquest contracte es correcte amb subjecció a les
condicions establertes en els plecs i que atesa la naturalesa d’aquest contracte no es va
establir termini de garantia.
6. En data 2 de juliol de 2021, el cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria,
responsable del contracte, va informar que el contracte del servei esmentat es va liquidar en la
seva totalitat per un import de 96.697,53 euros (exempt d’IVA), corresponent al 100% de l’
execució dels treballs, que no resta cap obligació pendent amb el contractista. Per tot l’exposat
informa favorablement l’aprovació de la liquidació del contracte per un import de ZERO EUROS
(0,00 €) i la devolució de la garantia definitiva constituïda.
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Fonaments de dret
1. L’article 222.4 del Text 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 liquidació
dels contractes.
2. 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.
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3. 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.
4. La competència per tornar les garanties 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 del servei de vigilància de la salut dels empleats de
la Diputació de Tarragona presentada en data 2 de juliol de 2021 per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
SEGON. Tornar a l’empresa CUALTIS, SLU (NIF B84527977) la garantia definitiva del
contracte del servei de vigilància de la salut dels empleats de la Diputació de Tarragona,
constituïda el dia 14 de desembre de 2016, per un import de TRES MIL QUARANTA EUROS (
3.040,00 euros), mitjançant carta de Pagament núm. 2016000839, prèvia acreditació davant
de la Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
QUART. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Tresoreria General i a l'Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria (Unitat de Gestió Econòmica i Nòmina).
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. APROVAR LA 1A PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
SEGURETAT DELS EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA LOT 1: CAMP DE
TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per decret de Presidència, núm. 2019-0001229, de data 5 d’abril de 2019, es va adjudicar el
contracte del servei de vigilància i seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona, lot 1, a l’
empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, per import de TRES-CENTS
DEU MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS (310.970,00 €) IVA inclòs, pels preus unitaris oferts
per l’empresa.
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El contracte es va formalitzar el dia 30 de juliol de 2019 amb un termini d'execució de dos (2)
anys i la possibilitat de realitzar una (1) pròrroga d'un any més de duració.
2. En data 24 de maig de 2021, el cap de servei de Serveis Generals, 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 165.728,56 euros (IVA inclòs). Consta a l’expedient l'acceptació de la
pròrroga per part del contractista.
3. En data 23 de juny de 2021, la Secretaria General ha informat favorablement en relació a la
pròrroga del contracte.

Fonaments de dret
1. L’article 29 de la 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 de dos (2) anys, amb possibilitat d'una (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 vigilància i
seguretat dels edificis de la Diputació de Tarragona, lot 1, 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 vigilància i seguretat dels edificis de
la Diputació de Tarragona, lot 1, subscrit amb l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE
SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A04038014, per un import de 165.728,56 euros (IVA inclòs).
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte per un
import de CENT SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTASIS CÈNTIMS (165.728,56 €), amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del
pressupost de la Diputació:
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Any

Aplicació Pressupostària

Import

Operació

2021

4020 / 920 / 22701 / 01

69.053,57€

2021019585

2022

4020 / 920 / 22701 / 01

96.674,99€

2021019586

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.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
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Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a de l’Àrea de Serveis Interns
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Perfil
de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, en el termini
de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació de l'acord.
13. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS DE PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS EN 60 MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, AMB
UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 222.640,00 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de l’Àrea del Servei
d’Assistència Municipal (SAM) ha informat sobre la necessitat de contractar el servei d’
assistència tècnica per a la redacció dels Plans de Prevenció d'Incendis Forestals en 60
municipis de la demarcació de Tarragona. Aquest contracte està distribuït en 9 lots diferents en
funció de les característiques de l’àmbit municipal i dels imports de licitació de cadascun dels
municipis inclosos.
A aquests efectes, el cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori del SAM, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’
aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de
cobrir, la idoneïtat de l’objecte del contracte i l’informe sobre les repercussions del contracte en
el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el cap del servei de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM ha redactat el corresponent Plec de
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prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han de regir la contractació del servei
esmentat, mitjançant procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 222.640,00
euros (IVA inclòs):

Lot
Núm.

Import base de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % )
Import IVA

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)

1

25.000,00

5.250,00

30.250,00

2

22.500,00

4.725,00

27.225,00

3

22.000,00

4.620,00

26.620,00

4

20.500,00

4.305,00

24.805,00

5

20.000,00

4.200,00

24.200,00

6

19.500,00

4.095,00

23.595,00

7

19.000,00

3.990,00

22.990,00

8

18.000,00

3.780,00

21.780,00

9

17.500,00

3.675,00

21.175,00

Total

184.000,00 €

38.640,00 €

222.640,00 €

3. 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 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 de la mateixa Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels
articles 17 i del 156 al 158 de la LCSP.
3. D’acord amb el que disposa l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’autorització i el
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 de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document c7bbe18a-3109-4478be46-2cd5d8da4da7) i l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica per
a la redacció dels Plans de Prevenció d'Incendis Forestals en 60 municipis de la demarcació de
Tarragona, lots 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat, mitjançant procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 222.640,00 € (IVA inclòs).
Pressupost (IVA exclòs)

184.000,00 €

Import IVA 21%

38.640,00 €
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Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

222.640,00 €

TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document 961178d97e2d-4ffc-b961-785fdf7352c1) i el Plec de prescripcions tècniques (ID document e0fab0b2-f3eb4019-98ef-f799ffbf0b9b) que han de regir l’esmentada contractació.
QUART. Autoritzar la despesa màxima de 184.000,00 (IVA exclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb el desglossament següent:
Any

Aplicació Pressupostària

Import

2021

1200 / 170 / 22706 / 01

55.200,00 €

2022

1200 / 170 / 22706 / 01

128.800,00 €

I subordinar l’autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l’
existència del crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.
CINQUÈ. Iniciar els tràmits de licitació al Perfil de Contractant de la Diputació d’acord amb els
articles 135 de la LCSP.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAM.
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.

Recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Perfil de contractant.

14. APROVAR PREU JUST ADDICIONAL ACORDAT DE MUTU ACORD AMB PROPIETARI
AFECTAT PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA
T-1110, DE LA CARRETERA T-330 AL LÍMIT DE LA PROVÍNCIA.
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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 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 acords de Junta de Govern de 9 de desembre de 2020, i de 16 de febrer, 16 de març i
27 d’abril de 2021, es van aprovar les actes de preu just per mutu acord i el pagament de la
majoria dels propietaris afectats per l’esmentat Projecte, entre les quals es trobava la finca
número X.
4. S’ha arribat al mutu acord amb el propietari de la finca número 7 del parcel·lari del Projecte
esmentat, respecte d’unes afectacions addicionals a aquesta finca i a la quantia de la
indemnització i preu considerat just 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 l’acta de preu just addicional per mutu acord de la finca que es relaciona, 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
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NIF

Import

X

XXX

CL. XXX, XX bxs.
08820 El Prat de Llobregat

XXXXXXXXX
TOTAL

218,40
218,40

SEGON. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació de l’esmentat preu just
addicional, per un import total de DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(218,40), amb càrrec a la partida 4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2021.
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TERCER. Transferir l’import d’aquest preu just addicional al número de compte autoritzat pel
propietari 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.
15. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9 I ÚLTIMA (CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA) DE
LES OBRES DEL PROJECTE CENTRE DE FORMACIÓ A L’EDIFICI BOCA DE LA MINA
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA
UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 20142020. OBJECTIU D’INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ, EIX 4.
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. 2020-0001553, de data 11 de maig de 2020, es va adjudicar
el contracte de les obres definides en el Projecte Centre de formació a l’edifici Boca de la Mina
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en
el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en
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creixement i ocupació, eix 4, a l’empresa M. I J. GRUAS, SA, amb NIF A25031576, per un
import d’UN MILIÓ SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT
euros amb VUITANTA-SET cèntims (1.764.388,87 €), IVA inclòs. Aquest contracte es va
formalitzar el 19 de maig de 2020, amb un termini d’execució de 6 mesos.
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2. Per acord de Junta de Govern de data 23 de febrer de 2021, es va concedir una ampliació
del termini d’execució d’1 mes, a l’empresa M. I J. GRUAS, SA (NIF A25031576).
3. Per decret de Presidència, núm. 2021-0000573, de 28 de febrer de 2021, es va aprovar l’
Acta de preus contradictoris pactats núm. 1 (PC001) del contracte de les obres del Projecte
Centre de formació a l’edifici del Passeig Boca de la Mina, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, signada el dia
22 de febrer de 2021 per l’equip director de les obres i el representant de l’empresa MIJ
GRUAS, SA.
4. El dia 15 de març de 2021, representants de la Diputació de Tarragona i de l’empresa
adjudicatària del contracte van signar l’Acta de recepció de les esmentades obres, en la que es
fa constar que, a simple vista, es troben en bon estat i que s’han executat conforme a les
prescripcions tècniques i administratives que regeixen el contracte. La data de signatura de
l'Acta de recepció de les obres determina l’inici del termini de garantia de dos (2) anys. En
aquest document l'interventor general fa unes observacions que queden resoltes amb l'informe
del responsable del contracte de data 8 de juliol de 2021.
5. L'Àrea del Servei d'Assistència Municipal ha presentat per a la seva tramitació la certificació
núm. 9 i final d’obra, per un import de 132.290,87 euros (IVA inclòs). L’import de les obres
executades és de 1.817.612,75 € (IVA inclòs), la diferencia entre l'obra executada respecte al
de l'obra adjudicada puja la quantitat de 53.223,88 €, el que suposa un increment d'un 3,02 %
respecte a l’import d’adjudicació.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), en el termini de tres mesos comptats a partir de la
recepció, l'òrgan de contractació ha d'aprovar la certificació final del contracte de les obres
executades.
2. D’acord amb el que disposa l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració de
modificacions del contracte l’excés d’amidaments que suposi un increment de la despesa
menor a un 10% del preu del contracte inicial.
3. La medició general i la certificació final de les obres es regulen en l’article 166 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098
/2001, de 12 d’octubre.
4. La competència per aprovar la certificació final d'aquest contracte correspon a la Junta de
Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm.
2019-0003370, de 14 d’agost de 2019.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 9 i última (certificat final d’obra) del contracte de les obres
del Projecte Centre de formació a l’edifici del Passeig Boca de la Mina, cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, per
un import de CENT TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS (132.290,87 euros), IVA inclòs.
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Segon. Imputar la despesa derivada d’aquesta certificació 9 i última (certificació final) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4020 / 933 / 63201 del pressupost d'aquesta Diputació.
Tercer. Disposar que, per part de la direcció facultativa de les obres, s’emeti amb l’antelació
prevista a la finalització del termini de garantia, que és de dos (2) anys, i en els termes
previstos en l’article 243.3 de la LCSP, el corresponent informe sobre l’estat de les obres que
de ser favorable determinarà la devolució o cancel·lació de la garantia, la liquidació del
contracte, i en el seu cas la tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Serveis Generals i a la Unitat de
Patrimoni.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, jo la secretaria general dono fe.
DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 20 de juliol 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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