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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 27 de juliol de 2021
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Joaquim Nin Borreda
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 27 de juliol de 2021
Hora d'inici: 13:03
Hora de finalització: 13:17
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)
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)

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

Sota la presidència del Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà per absència de la Il·lma. Sra.
Noemí Llauradó Sans presidenta de la Corporació.
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.
D’acord amb l’establert a l’article 83 del RD 2568/1986 es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat dels assitents la declaració d’urgència per al tractament de l’assumpte “Convocatòria
de subvencions per cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels
ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’
Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense
finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria
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regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH ”, el qual s’incorpora a l’Ordre del
dia de la sessió.
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
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SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2021.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 20 de juliol de 2021.

Serveis Jurídics
2. DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA
CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (EXP. 2020-4258).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Antecedents administratius
1.- En data 13 de març de 2020 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de
Tarragona la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX, actuant
com a lletrat de la companyia Liberty Seguros i obrant en nom i representació del senyor XXX
(titular del vehicle) per danys, segons manifesta, ocorreguts en data 15 de gener de 2020,
sobre les 09:20 hores, al seu vehicle Suzuki Vitara, matrícula XXXX conduït per la senyora
XXX, quan circulava per la carretera T-3231, i va impactar contra unes pedres que, segons
indica, es trobaven a la via.
Pels danys soferts la companyia Liberty Seguros SA, sol·licita una indemnització de 531,14
euros; i el senyor XXX, una indemnització per import de 99 euros.
2.- Aquest procediment administratiu va quedar suspès en aplicació de la disposició addicional
tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a la data 1 de juny de 2020, quan d’
acord amb l’establert al RD 537/2020, de 22 de maig, es va reprendre el còmput dels terminis
administratius suspesos pel RD 463/2020.
3.- Mitjançant escrit de 09 de juny de 2020 es va concedir al reclamant el termini de 10 dies
hàbils per esmenar els defectes existents en l’escrit de reclamació presentat, en concret per no
acreditar la representació de l’advocat XXX.
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4.- Mitjançant escrit de data 17 de juny de 2020, el senyor XXX manifesta la seva voluntat de
no continuar amb el procediment de responsabilitat patrimonial respecte la indemnització per ell
reclamada.
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5.- Per acord de Junta de Govern de 14 de juliol de 2020 es declara el desistiment en la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX contra la Diputació de
Tarragona, sense entrar en la tramitació del procediment respecte la indemnització per ell
reclamada.
6.- Per Decret de la Presidència de data 10 d’agost de 2020, s’admet a tràmit la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX, respecte la indemnització per ell
reclamada, contra la Diputació de Tarragona, la qual s’ha tramitat segons els principis previstos
a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
7.- Després de la instrucció de l’expedient s’ha donat audiència als interessats durant el termini
de 10 dies, durant el qual el reclamant ha presentat escrit d’al·legacions en defensa dels seus
drets i interessos.

Fets provats
1.- El titular del vehicle Suzuki Vitara, matrícula XXXX, és el senyor XXX, segons consta al
permís de circulació del vehicle.
2.- El vehicle Suzuki Vitara, matrícula XXXX està assegurat per la companyia LIBERTY
SEGUROS, SA, amb número de pòlissa XXX, en vigència en el moment dels fets. La pòlissa
contempla com a garanties entre d’altres la de danys propis, amb una franquícia de 99 euros.
3.- En el moment dels fets el vehicle era conduït per la senyora XXX.
4.- Segons consta a l’escriptura de poders notarials per a plets, de data 13 de juliol de 2018, el
lletrat Sr. XXX té plens poders per a representar a l’asseguradora LIBERTY SEGUROS, SA.
5.- Els fets ocorren a la carretera T-3231, sobre les 09:20 hores, en el punt quilomètric 0.750,
on es va desplaçar una dotació dels Mossos d’Esquadra, segons l’informe dels Mossos d’
Esquadra amb número d’arxiu de trànsit 0000122/20/ARTEBRE, de data 15 de gener de 2020,
en què indiquen que la climatologia era de bon temps, la superfície de la carretera era seca i
neta amb una lluminositat de dia, clar amb vent calma o ventolina, apuntant com a causa de l’
accident la presència d’objectes a la via per caiguda de pedres, en concret, unes roques de
dimensions de 40x40 cms.
6.- Que la carretera T-3231 forma part de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.
7.- En data 30 de gener de 2020, s’emet factura núm. 40FB-11791 per l’empresa RODI
METRO, S.L.U., a nom de LIBERTY SEGUROS, S.A., per import de 531,14 euros.
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8.- En dates 11 de febrer i 22 de maig de 2020, s’emeten per l’empresa RODI METRO, S.L.U.,
justificants de pagament per part de LIBERTY SEGUROS, S.A., per import de 531,14 euros i
de XXX, per import de 99 euros
9.- Segons l’informe del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona de
18 de novembre de 2020, la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de la carretera T-3231 és de 1.596
vehicles, en dates properes a la data 15 de gener de 2020, el SAT no té constància de cap
incidència de les mateixes característiques que la soferta pel reclamant, no existint cap
senyalització de despreniments ni tampoc d’obres en les immediacions.
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10.- La velocitat màxima en el punt de l’accident és de 50 km/h atesa la limitació de la velocitat
específica situada al punt quilomètric 0+380 md, tractant-se d’una recta amb bona visibilitat, en
sentit de circulació la Selva del Camp.
11.- En dates 13 de novembre i 13 de desembre de 2019, d’acord amb els comunicats 3593 i
4037 de neteja i reparació de calçada del SAT, es van dur a terme diverses actuacions de
neteja i reparació de la calçada a prop del punt quilomètric 0+750.
12.- Segons l’informe complementari del SAT de data 03 de juny de 2021, la visibilitat existent
en sentit la Selva del Camp, de dia i sense cap altre circumstància que pugui reduir-la és de
270 metres, i la distància de parada per a una velocitat de 50 km/h d’un vehicle tipus turisme
amb un pendent negatiu (de baixada) del 6% i amb circumstàncies normals d’adherència
segons la Instrucció de traçat 3.1-IC, és de 56 metres.
Fonaments de dret
1. Consideració prèvia
Segons consta a la reclamació presentada pel senyor XXX i, a l’informe número d’arxiu de
trànsit 0000122/20/ARTEBRE dels Mossos d’Esquadra, la col·lisió va tenir lloc al punt
quilomètric 1 de la carretera T-3231.
Tanmateix, d’acord amb l’informe emès pel SAT en data 18 de novembre de 2020, s’indica que
el punt quilomètric on va succeir la col·lisió, és el PK 0,750.
Davant la manca de coincidència del punt quilomètric en què es va produir el sinistre resultant d’
ambdós informes, es sol·licità informe complementari als Mossos d’Esquadra per tal d’aclarir
aquesta qüestió, donant resposta a aquest requeriment mitjançant informe de 10 de març de
2021, constatant que la col·lisió es va produir al PK 0,750 de la carretera T-3231.
Per tant, es considera a tots els efectes que la col·lisió es va produir al punt quilomètric 0,750
de la carretera T-3231 del terme municipal de la Selva del Camp.

2. 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.
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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 participants 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:
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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:
a).- Si com a conseqüència de l’existència de pedres a la carretera T-3231, punt quilomètric
0,750, es produeixen els danys reclamats.
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 antijuridic
per no existir una obligació del particular de suportar-ho.
d).- No concurrència de força major.

3. Compliment dels estàndards de conservació i manteniment de la carretera
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Així doncs, són qüestions pacífiques tant l'existència de l'accident, com la seva mecànica i la
forma de produir-se a partir de la documentació obrant en aquest expedient, recaient la
controvèrsia sobre l'existència de nexe causal entre el funcionament de l'Administració i els
danys causats.
Segons disposa la normativa sobre carreteres, les administracions públiques titulars de vies de
transport han de tenir cura de les carreteres que tenen al seu càrrec.
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La carretera T-3231 és de titularitat de la Diputació de Tarragona, de manera que d'acord amb
la normativa n'ha de tenir cura aquest ens local, per mitjà del Servei d'Assistència al Territori
(SAT), el qual gestiona el manteniment i conservació de les vies de comunicació de les quals
és titular i també realitza un control de vigilància de les carreteres amb l'objectiu de garantir la
seguretat del trànsit, la qual cosa es pot comprovar en l'informe del SAT de 18-11-2020.
Així es demostra amb els comunicats del vigilant de carreteres de data 13, 26, 27 de novembre,
4 i 13 de desembre de 2019, 3, 16 i 22 de gener de 2020 annexats a l'informe del SAT de 1811-2020. Queda així demostrat que en tres mesos el vigilant de carreteres va passar 8 vegades
per la carretera T-3231, diversos dies mensualment, essent detectat en data 13-11-2019 restes
de vegetació a la calçada als punts quilomètrics 1+390 i 1+840, i actuacions per a la reparació
de clivelles i mordents a la calçada efectuades el 13-12-2019 en els punts quilomètrics 0+070,
0+990, 1+325, 1+330, 1+970. Per tant, aquestes tasques de manteniment es van efectuar en
llocs no coincidents amb el punt en què va succeir el sinistre, no constant en cap d’aquestes
intervencions que s’haguessin produït esllavissaments de rocs a la carretera, atès que cap dels
vigilants del SAT va detectar cap pedra en les immediacions del punt quilomètric 0,750 de la T3231 en les seves rutes de vigilància properes a la data, que fes necessària la col·locació de
cap senyal identificativa al respecte.
Així doncs, queda acreditat que la Diputació realitza un control continu de l'estat de les seves
carreteres en la mesura de les possibilitats que els recursos de què disposa li permeten, tenint
en compte, a més a més, que en aquest cas al Servei d’Assistència al Territori de la Diputació
de Tarragona ni tan sols va tenir constància de cap avís dels Mossos d’Esquadra ni de cap
altre persona el dia 15 de gener de 2020 sobre l’existència de pedres o qualsevol altre obstacle
que fes necessària la intervenció de les Brigades de la Diputació de Tarragona.
D’acord amb una reiterada jurisprudència, a destacar la Sentència 220/2010, de 26 de febrer
de 2010, de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
sobre casos similars amb esllavissaments de terrenys, s’assenyala que el deure de vigilància
que la normativa li imposa queda suficientment cobert, i que l'Administració Pública ha actuat
dintre dels estàndards de funcionament normals que li són exigibles:
“A este efecto, el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad de la
Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar, como se
señala en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997 “….si,
dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se
incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo”. Aportándose, en la propia sentencia,
el siguiente criterio metodológico: “…Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender
no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente impuestas a la
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Administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una
valoración del rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la
Constitución Española a la actuación administrativa”.
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Així doncs, en el cas concret, el SAT no va tenir coneixement de la presència de cap objecte a
la via per caiguda de pedres en data 15 de gener de 2020, quedant, en tot cas constatat que s’
han acomplert els estàndards de manteniment exigibles a l’Administració, tenint en compte que
la conservació de les vies i la retirada d’obstacles existents en ella no pot excedir del
raonablement exigible.
En aquest sentit, el Tribunal Suprem ha establert en reiterades ocasions que "el deber de
vigilancia inherente al servicio público de mantenimiento de las carreteras y en concreto la
posible omisión por parte de los órganos encargados de la conservación de la vía y de la
retirada de obstáculos existentes en ella, no puede exceder de lo razonablemente exigible, lo
que desde luego no puede serlo una vigilancia tan intensa y puntual que sin mediar
prácticamente lapso de tiempo apreciable cuide de que el tráfico en la calzada sea libre y
expedito" (STS de 9 de desembre de 1993).
En igual sentit, la doctrina que emana de la STS de 11 de Febrer de 1987 en relació a un
supòsit d'un accident provocat per una taca d'oli a una carretera, deixava ja patent que en
casos en què hi ha "intervención en el hecho causante de un tercero ajeno a la Administración
y que ocasionó la situación de peligro generadora del daño, rompe el carácter directo entre el
actuar administrativo y el perjuicio ocasionado" I afegeix: "por muy estricto concepto que se
tenga de la función de vigilancia – en relació al manteniment de les vies i garantir les millors
condicions de seguretat - no quepa imputar a la Administración por no eliminar perentoriamente
y con toda urgencia una mancha de aceite que en un momento dado pueda producirse de
forma tan repentina e impensable, y por consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el
daño causado y el catuar de la Administración en el manteniemiento del servicio público de
carreteras".
En conseqüència, cal entendre que el deure de vigilància que la normativa li imposa queda
suficientment cobert, i que l'Administració Pública ha actuat dintre dels estàndards de
funcionament normals que li són exigibles ja que no coneixia de l’existència del desprendiment,
i no es tenia coneixement de l’existència de cap altre sinistre en el mateix lloc, el que acredita
que l’esllavissament era del tot recent de manera que hi havia una impossibilitat temporal d’
intervenir per part de la Diputació de Tarragona.

4.- Inexistència del nexe de causalitat entre el dany i l’Administració
Segons consta a l’informe emès pel SAT en data 18 de novembre de 2020, la carretera T-3231,
concretament a prop del punt quilomètric 0,750 (on es va produir la col·lisió), la velocitat
màxima a que es pot circular és de 50 km/h, atesa la limitació de la velocitat específica situada
al punt quilomètric 0+380. Tanmateix, l’informe emès pels Mossos d’Esquadra en data 30 de
gener de 2020, amb número d’arxiu de trànsit 000122/20/ARTTARRAG indicava com a límit de
velocitat 90 km/h. Aquesta manca de coincidència sobre els límits de velocitat té el seu origen
en què inicialment es va informar per aquell cos de les Forces de Seguretat com el lloc del
sinistre el PK 1, essent posteriorment rectificat mitjançant informe de març de 2021, en què s’
ubica expressament com el punt de l’accident el PK 0,750.
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D’acord amb l’informe complementari emès el 3-6-2021 pel Servei d’Assistència al Territori d’
aquesta Corporació, la visibilitat existent en sentit la Selva del Camp, de dia i sense cap altre
circumstància que pugui reduir-la és de 270 metres. I, la distància de parada per a una velocitat
de 50 km/h d’un vehicle tipus turisme amb un pendent negatiu (de baixada) del 6% i amb
circumstàncies normals d’adherència segons la Instrucció de traçat 3.1-IC és de 56m.
Atenent als càlculs normatius i sense tenir en compte altres circumstàncies concomitants que
poguessin afectar, es pot afirmar que la distància de visibilitat és superior a la distància de
parada per la qual cosa es podria detenir el vehicle de forma controlada abans de col·lidir amb
els objectes presents a la via, quedant així acreditat que la conductora hauria pogut detenir el
vehicle abans de col·lidir amb les pedres. Més encara tenint en compte que, tal i com informen
els Mossos d’Esquadra, en la data dels fets, la climatologia era de bon temps, la superfície de
la carretera era seca i neta amb una lluminositat de dia, clar i amb vent calma o ventolina.
Per tant, la causa de l’accident podia deure’s a l’incompliment del límit de velocitat o manca d’
atenció durant la conducció. No essent, doncs, el sinistre imputable a aquesta Administració.
En aquest sentit, es cita la Sentència amb número de recurs 974/1999, de 21 de desembre de
2005, de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, en la
desestimació d’un recurs contenciós-administratiu contra la desestimació d’un supòsit de
responsabilitat patrimonial per danys ocasionats a un vehicle, assenyala: “Examinados los
hechos acaecidos en el supuesto de autos según la anterior legislación y jurisprudencia, el
accidente no es imputable al Ayuntamiento. La causa de la colisión no fue la mera existencia
sin señalización de los monolitos, éstos habían cumplido una finalidad y debían ser retirados(…)
Pero, en tanto no fueron retirados, los monolitos orillados no puede decirse que fueran
obstáculos imprevisibles, el conductor accidentado se los encontró en una recta con unos 75
metros de visibilidad, de día, con buena visibilidad, y prohibición de circular a más de 50 km/h,
condiciones que garantizan por sí solas la posibilidad de ver y evitar los monolitos. Si éstos
eran apreciables y evitables, no constituían un obstáculo sorpresivo. Debe concluirse que el
choque se produjo por otra causa; incumplimiento del límite de velocidad o falta de atención en
la conducción posibilidad que se apunta por la Polícia Local en su atestado”.
A més, com indica una reiterada jurisprudència, les administracions públiques no es poden
erigir en garant universal de tot dany que pugui patir els administrats, només serà imputable la
responsabilitat a l’Administració competent en cas que així ho demostrin les proves, la qual
cosa no es produeix en el present cas.
A tall d’exemple, es cita la Sentència 23/2016, de 11 de febrer de 2016, del Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en un supòsit de responsabilitat patrimonial pels danys
soferts en un vehicle a conseqüència de la col·lisió amb un animal, assenyala: “Aun cuando no
consten probados hechos que puedan hacer declarar la existencia de una responsabilidad del
conductor del vehículo por incumplimiento de las normas de circulación, pues no existen
siquiera indicios de conducción temeraria o no ajustada a las debidas normas de diligencia, no
puede apreciarse en aplicación de la normativa citada en los Fundamentos jurídicos anteriores
la responsabilidad que se exige de la Administración, toda vez que no consta que el estado de
conservación de la carretera sea deficiente y, por otro lado se cumple la normativa sobre
señalización(…)
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Como tiene declarado esta Sala y Sección en sentencia 13 de septiembre de 2002 y en los
reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo que cita, como la Sentencia de 5 de
junio de 1998 (recurso 1662/94), “la prestación por la Administración de un determinado
servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su
prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las
Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos
con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que
pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como
pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado
en nuestro Ordenamiento Jurídico”. Y en la sentencia de 13 de noviembre de 1997 (recurso
4451/1993) también afirmamos que “Aún cuando la responsabilidad de la Administración ha
sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad
objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos
los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino
que, como antes señalamos es necesario que esos daños sean consecuencia directa e
inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla”.
Per tot l’anterior, s’ha de considerar que no existeix relació de causalitat entre el dany reclamat
i el funcionament normal o anormal de l’Administració, per la qual cosa decau tota
responsabilitat de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat
patrimonial iniciada pel senyor XXX actuant en nom i representació de l’asseguradora Liberty
Seguros, SA, per danys ocorreguts en data 15 de gener de 2020 en col·lidir el vehicle Suzuki
Vitara, matrícula XXXX, propietat del senyor XXX, amb unes pedres existents a la carretera T3231 al terme municipal de la Selva del Camp.
2. Notificar la resolució a tots els interessats.
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.
3. DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA
CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (RP 2020-10971).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Antecedents administratius

1.
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1. En data 25/09/2020 el senyor XXX, actuant en nom i representació de GENERALI
ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (GENERALI), va presentar una
reclamació de responsabilitat patrimonial contra la Diputació de Tarragona, per danys
ocorreguts el dia 22/08/2020 quan, aproximadament a les 01:40 hores, el vehicle amb
matrícula XXXX circulava per la carretera TV-2126 sentit Calafell, i a l’alçada del punt
quilomètric 2,7 va topar amb un porc senglar.
2. En aquest escrit es va demanar una indemnització de 3.199,04 euros, corresponent al
cost de reparació del vehicle.
3. Per decret de la Presidència número 2020-3800 de 21/10/2021 s’admeté a tràmit la
reclamació, que s’ha tramitat segons els principis previstos a la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del Sector Públic, i segons la regulació establerta a la Llei 39
/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
4. Després de la instrucció de l’expedient es va donar audiència als interessats per un
termini de 10 dies, durant el qual la reclamant va presentar un escrit d’al·legacions en
defensa dels seus drets i interessos.
5. Revisades les al·legacions presentades per la reclamant relatives a l’absència de
senyalització de la carretera, i observada contradicció entre diversos elements probatoris
incorporats a l’expedient, en data 07/06/2021 es va resoldre l’obertura d’un període
extraordinari de prova.
6. Practicada la prova extraordinària, s’ha concedit una nova audiència als interessats per
un termini de 10 dies, durant el qual la reclamant ha presentat un nou escrit d’
al·legacions en defensa dels seus drets i interessos.
Fets provats
1. En data 22/08/2020 el vehicle amb matrícula XXXX, propietat del senyor XXX, estava
assegurat amb l’entitat GENERALI per mitjà de la pòlissa núm. XX-X-XXX.XXX.XXX.
2. En data 04/09/2020 el senyor XXX va emetre informe de valoració dels danys al vehicle,
els quals van ser valorats en 3.199,04 euros amb exclusió expressa de la franquícia de
300 euros.
3. En data 10/09/2020 el taller Nicolas S.A. va emetre la factura núm. TC120 2151, a nom
del senyor XXX, per reparació del vehicle amb matrícula XXXX i per import total de
199,04 euros.
4. A la factura núm. TC120 2151 emesa per Nicolas S.A. s’hi va excloure expressament l’
import de la franquícia de l’assegurança, de 300 euros.
5. En data 22/08/2020, a les 01:40 hores, el senyor XXX circulava amb el vehicle amb
matrícula XXXX per la carretera TV-2126 sentit Calafell, i a l’alçada del punt quilomètric
2,7 va topar amb un porc senglar.
6. La carretera TV-2126 és de titularitat de la Diputació de Tarragona.
7. Segons l’informe del Servei d’Assistència al Territori (SAT) de la Diputació de Tarragona
de 12/01/2021:
a. El punt quilomètric de la carretera TV-2126 on es va produir l’accident es troba
inclòs en l’àmbit de la senyalització de perill per pas d’animals en llibertat, atès
que existeix un senyal del tipus P-24 (perill d’animals en llibertat) al PK 0+200
amb senyal complementari de S-810 de 3,5 km.
b. El senyal al qual es refereix el punt anterior va ser instal·lat el dia 08/09/2014.
c. La Intensitat Mitjana Diària (IMD) de la carretera TV-2126 és de 3359 vehicles/dia.
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d. El límit de velocitat de la via al punt on va tenir lloc el sinistre és de 70 km/h
segons senyal existent al PK 2+250 marge dret.
e. La visibilitat dels usuaris de la via al punt on ocorregué el sinistre és d’
aproximadament 290 metres.
f. El vigilant de carreteres de la Diputació de Tarragona va dur a terme el servei de
vigilància de la carretera TV-2126 en dates 6, 13 i 31 de juliol de 2020 i 6, 13 i 31
d’agost de 2020. En els corresponents comunicats de vigilància s’hi consignà que
l’estat del ferm era “satisfactori”.
8. Segons l’informe dels Mossos d’Esquadra de 21/06/2021, els agents que van realitzar l’
informe de l’accident amb núm. NAT 1498/20 es van personar al lloc dels fets i van
comprovar l’existència del senyal P-24 al PK 0+200, marge dret, amb placa
complementària de 3,5 km. De resultes d’aquesta comprovació, a l’informe es va indicar
que “Per tant, a l’apartat causes de l’accident hauria de constar: Irrupció animal en
calçada. No a conseqüència de l’acció de caça. Via senyalitzada”.
9. D’acord amb el testimoni del senyor XXX durant la prova testifical de 17/03/2021:
a. Declara que no circula diàriament per la carretera (TV-2126) però que la coneix.
b. Declara que el dia 22/08/2020, quan es va produir el sinistre, es va incorporar a la
TV-2126 des de Bellvei.
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
L’article 32 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que els particulars
tindran dret a ser indemnitzats per l'Administració Pública pels danys soferts en els seus béns
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
A més de la regulació legal, la jurisprudència dels Tribunals sosté de forma reiterada 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.
Relació de causalitat directa i eficaç entre el fet imputat a l'administració i el dany produït.
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.

2. Naturalesa de la carretera: carretera convencional en la qual no existeix la obligació de
tancament.
En el supòsit de fet, GENERALI, en condició de companyia asseguradora del vehicle amb
matrícula XXXX, reclama pel sinistre (topada amb un porc senglar) que tingué lloc el dia el dia
22/08/2020 a la carretera TV-2126 al punt quilomètric 2,7, sentit Calafell.
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La companyia asseguradora basa la seva reclamació contra la Diputació de Tarragona en l’
incompliment del deure de conservació i manteniment de la via. A la tercera pàgina de l’escrit
de reclamació s’hi manifesta: “En el sinistre abans relatat fou causa del mal estat i deficient
senyalització i equipació amb tanques o altres elements per evitar l’irrupció d’animals de la vía
pública TV-2126 titularitat de la Diputació de Tarragona, ja que no consten dispositius
dissuasoris per evitar l’irrupció a la via d’animals, com ara tanques, vallats, senyals acústiques
o pasos subterranis, i en cap cas consta senyalització de perill de presència d’animals en
llibertat a la via.”
La Llei 37/2015 de 29 de setembre, de carreteres, defineix els tipus de carreteres a l’article 2.3.
Els apartats a) i b) d’aquests articles regulen les característiques d’autopistes i autovies, entre
les quals hi figura la manca d’accés a les propietats contigües (això és, imposen de facto el
deure de tancament de la via). Pel contrari, l’apartat d) de l’art. 2.3 defineix les carreteres
convencionals en els termes següents: “Son carreteras convencionales las que no reúnen las
características propias de las autopistas, ni las de las autovías, ni las de las carreteras
multicarril”.De la mateixa manera, el Decret Legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de carreteres, exclou de la definició de carreteres convencionals la
característica de limitació d’accessos al seu article 5.5.
Les carreteres convencionals, doncs, no tenen la obligació legal de tancament.
La carretera TV-2126 és una via d’àmbit local, classificada com a carretera convencional. En
conseqüència, no existeix la obligació d’instal·lar tancaments als seus vorals, a diferència d’allò
que ocorre amb les vies ràpides – autovies i autopistes – als titulars de les quals sí que se’ls
imposa l’obligació de tancament per tal d’impedir la irrupció d’animals a la calçada.
La jurisprudència dels Tribunals ha validat l’absència d’obligació de tancament de les
carreteres convencionals. El TSJ de Catalunya ho expressà de la forma següent en la
Sentència 256/2011 , de 6 de març (recurs 78/2009, el subratllat és nostre):
“Un segundo deber, que se destaca también muy especialmente por el actor y apelante, puede
ser la correlativa a la obligación de vallar carreteras. Pero esta obligación solo se contempla en
las autopistas en general, teniendo en cuenta que una mayor permisividad por la
Administración competente en Tráfico en relación a la velocidad máxima permitida puede dar
lugar a una mayor confianza del conductor, lo que obliga a la instalación y mantenimiento del
vallado que impida el riesgo de acceso de estos animales.”.
Així les coses, res se li pot retreure a l’Administració en relació amb la manca de tancament de
la via.

3. Carretera convenientment senyalitzada: existència de senyal P-24 que necessàriament va
ser observat pel conductor.
Clarificada la qüestió relativa al tancament, pertoca ara fer referència a la senyalització de la via.
La disposició addicional setena del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Trànsit, preveu un ordre objectiu d’atribució de responsabilitat en accidents
causats per atropellaments d’espècies cinegètiques. En primer lloc, atribueix la responsabilitat
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al conductor del vehicle. En segon, al titular d’aprofitament cinegètic (en aquest sentit, consta
incorporat a l’expedient l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el qual s’informa que el sinistre tingué lloc dins l’àrea privada de caça amb
matrícula T-XXX, d’aprofitament menor i major del porc senglar, el titular de la qual és la
Societat de Caçadors de Calafell). En darrer terme, la disposició preveu la possibilitat d’atribuir
la responsabilitat del sinistre al titular de la via, si bé en aquest cas ho limita als dos supòsits
específics:
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“(...) También podrá ser responsable el titular de la via pública en la que se produzca el
accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su
caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta
accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.”.
És a dir, l’atribució de la responsabilitat al titular de la via és subsidiària de la del conductor, i no
és automàtica: només pot tenir lloc en cas de manca de reparació de tanca o de senyalització
en trams d’alta accidentalitat per accidents del mateix tipus.
En aquest sentit, l’art. 149 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament General de Circulació, preveu la col·locació de senyals d’advertència de perill, als
efectes d’indicar als usuaris de les vies la proximitat i la naturalesa d’un perill difícil de ser
percebut a temps. També preveu la instal·lació de panells complementaris que, situats sota la
senyalització, indiquin la longitud del tram que es veu afectat per la situació de perill. L’apartat 5
de l’esmentat art. 149 regula el senyal P-24, que adverteix d’una situació de “Paso de animales
en libertad. Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la via puede ser
atravesada por animales en libertad.”.
Certament, al comunicat de la DGP (Mossos d’Esquadra) que es va aportar conjuntament amb
la reclamació, a l’apartat “Causes de l’accident”, els agents redactors de l’atestat van fer
constar l’expressió “Via no senyalitzada”. I a l’apartat “Probable evolució de l’accident”, s’hi va
indicar “TRAM DE VIA NO SENYALITZAT AMB SENYAL P-24 PAS D’ANIMALS EN
LLIBERTAT”.
Però aquesta indicació va ser expressament rectificada pel mateix cos de Mossos d’Esquadra
per mitjà de l’informe de data 21/06/2021, en el qual es va indicar:
“Els agents que van realitzar l’informe de l’accident amb núm. NAT 1498/20 s’han personat al
lloc dels fets i han comprovat l’existència del senyal P-24 al punt quilomètric 0.200, marge dret,
amb placa complementària 3.5 km. Per tant, a l’apartat causes de l’accident hauria de constar:
Irrupció animal en calçada. No a conseqüència de l’acció de caça. Via senyalitzada”.
Aquesta mateixa indicació és la que va proporcionar l’informe del SAT de 12/01/2021, que
posava de manifest l’existència del senyal P-24 al PK 0+200 (sentit Calafell) amb panell inferior
en el qual s’informa que la situació de perill es perllonga en els 3,5 quilòmetres següents.
Això implica que l’àmbit del senyal s’estenia del PK 0+200 fins al PK 3+700, i per tant el PK
2+700, en el qual es va produir l’accident, es troba inclòs dins l’àmbit del perill per pas d’
animals en llibertat. També ha quedat acreditat que aquest senyal va ser instal·lat abans del
sinistre, perquè el SAT informa que la seva col·locació va tenir lloc l’any 2014.
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Per tant, el retret que es fa a l’Administració de que la via no estava senyalitzada no s’ajusta a
la realitat, i el tram de la carretera TV-2126 on va ocórrer el sinistre sí que es trobava inclòs en l’
àmbit d’un senyal P-24 de perill per pas d’animals en llibertat.
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A més a més, es dona la circumstància que aquest senyal necessàriament va haver de ser vist
pel conductor (el senyor XXX) en el trajecte que duia el dia dels fets. En efecte, en resposta a
la setena pregunta formulada per l’instructor durant la prova testifical el senyor XXX va declarar
que el dia 22/08/2020 es va incorporar a la carretera TV-2126 des de Bellvei, això és, des de l’
inici de la carretera. Per tant, per força va haver de passar pel costat del senyal P-24 situat al
PK 0+200.
També s’ha d’esmentar que durant la prova testifical el senyor XXX va declarar que coneix la
carretera (resposta a la pregunta sisena formulada per l’instructor), si bé no hi circula
diàriament. Pel que el conductor estava familiaritzat amb la senyalització existent al llarg de la
via.
La Sentència del TSJ de Catalunya número 256/2011, més amunt esmentada, va declarar en
relació amb la presència de senyals de perill P-24:
“Esta señalización obliga al receptor de la misma, es decir al conductor o usuario que pasa por
la via, a adecuar su conducción al riesgo, que procede de la posible invasión de la vía por
alguno de estos animales salvajes, que como tal resulta incontrolable”.
En conseqüència, el conductor ja havia estat convenientment advertit per part del titular de la
via de la possibilitat de perill per pas d’animals en llibertat.

4. Compliment dels estàndards de conservació i manteniment de la via.
En conclusió, ha quedat acreditat en l’expedient que la Diputació de Tarragona ha complert
amb el seu deure de conservació i manteniment de la carretera. I no només en relació amb la
correcta senyalització del perill: la diligència s’estén també en tot allò no relacionat estrictament
amb la col·locació del senyal P-24.
Així, consten incorporats a l’expedient els comunicats del vigilant de carreteres en dates 6, 13 i
31 de juliol de 2020 i 6, 13 i 31 d’agost de 2020. Aquests comunicats acrediten, per si sols, que
la Diputació de Tarragona du a terme un manteniment periòdic i adequat de la via, d’acord amb
els seus mitjans i possibilitats. En tots els comunicats s’hi consignà que l’estat del ferm era “
satisfactori”. Per altra banda, el Comunicat d’accident de trànsit de la DPG aportat pel
reclamant també acredita el bon estat general de la via. A la pàgina 1 es diu que la superfície
de la carretera era “Seca i neta”.
Arribats a aquest punt cal recordar la doctrina assentada pel Tribunal Suprem referent a la
modulació del caràcter objectiu de la responsabilitat patrimonial de l’Administració. La
Sentència de 13 d’octubre de 2015 (recurs 3629/2013), per exemple, ho expressà d’aquesta
manera:
“Olvida la parte recurrente que el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial viene
siendo modulado por una reiterada jurisprudencia que rechaza que la mera titularidad del
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servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier circunstancia
lesiva relacionada con el mismo que se puede producir, con la advertencia de que entenderla
de otra forma supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los
riesgos (Sentencia de 2 de diciembre de 2009 – recurso de casación 3391/2005- y las en ella
citadas)”.
En definitiva, no és possible exigir a l’Administració una conducta exorbitant, que vagi més enllà
del funcionament estàndard del servei. La causa del sinistre no es troba en l’actuació de la
Diputació de Tarragona, qui ja va advertir convenientment al conductor de la situació de perill.
Pel que no és possible apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial de l’Administració en
el supòsit de fet.
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En conseqüència, S'ACORDA:

1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX, actuant en nom i representació
de GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra la Diputació de
Tarragona pels danys ocorreguts al vehicle amb matrícula XXXX quan circulava per la
carretera TV-2126 i va topar amb un porc senglar.

2. Notificar-ho als interessats.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
4. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 203/2021, DE DATA 23 DE JUNY DE 2021,
DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚM. X DE TARRAGONA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 270/2020, INTERPOSAT CONTRA TEMPO FACILITY SERVICES SLU,
BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL, RCD CONCURSAL
SLP, FOGASA I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
La Junta de Govern queda assabentada del següent:
Fets
1. La senyora XXX va interposar una demanda contra Tempo Facility Services SLU, BaseGestió d’Ingressos, Serveis de Personal i Neteja, SL, RCD Concursal SLP, FOGASA i la
Diputació de Tarragona. Aquest procediment té per objecte una reclamació de quantitat.
Aquesta demanda es va tramitar davant el Jutjat Social núm. X de Tarragona amb el número
de procediment ordinari 270/2020.
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2. En data 23 de juny de 2021 l'esmentat Jutjat va dictar la Sentència núm. 203/2021.
La part dispositiva de la Sentència estableix:
"FALLO
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Que tinc per desistida a l’actora de la demanda davant la codemandada DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
Que estimant la demanda formulada per XXX davant TEMPO FACILITY SERVICES S.L.
U., el seu administrador/a concursal XXX (RCD CONCURSAL, S.L.P.) i davant l’Entitat
BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS (TARRAGONA) i davant l'empresa SERVEIS DE
PERSONAL I NETEJA SL. (SERVINET) havent estat citat el FONS DE GARANTIA
SALARIAL,
- He de condemnar i condemno a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES S.L.U. a abonar a la
treballadora la quantitat de 8.912,29 euros.
- Condemno solidàriament a l’abonament de la quantitat anterior a la titular del
contracte, BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS TARRAGONA (NIF P9300021D)
L’anterior quantitat haurà de ser incrementada en un 10% per interessos de demora de l’
article 29.3 ET.
Absolc a l’empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL.
Absolc a l’Administració Concursal i al FONS DE GARANTIA SALARIAL, sense perjudici de la
seva ulterior responsabilitat ex article 33 ET.”
Fonaments de dret
L'article 97 de la Llei 36/2011, de la jurisdicció social, regula el contingut de les sentències en
els procediments ordinaris.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Quedar assabentats de la Sentència núm. 203/2021, de data 23 de juny de 2021, dictada pel
Jutjat Social núm. X de Tarragona en el procediment ordinari núm. 270/2020.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
5. DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA
CONTRA LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (2020-13345).
De conformitat amb la proposta de Serveis Jurídics, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
Antecedents administratius
1.En data 17/11/2020 el senyor XXX, actuant en nom i representació de GENERALI ESPAÑA,
S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS (GENERALI), va presentar un escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial contra la Diputació de Tarragona, per danys ocasionats al vehicle
assegurat, marca Fiat 500, amb matrícula XXXX, a causa de l’accident ocorregut el 15/12/2019
quan circulava per la carretera TV-2034 sentit Puigpelat (punt quilomètric 6) i va topar amb un
porc senglar.
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Pels danys soferts el reclamant sol·licita una indemnització per un import total de 838,28 euros,
corresponent al cost de reparació del vehicle.
2.Per Decret de la Presidència número 2020-0004936, de 29/12/2020 s’admet a tràmit la
reclamació, que s’ha tramitat segons els principis previstos a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del Sector Públic, i segons la regulació establerta a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i a la Llei 26/2010, de 3 d’
agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. Després de la instrucció de l’expedient s’ha donat audiència als interessats per un termini de
10 dies, durant el qual han presentat escrit d’al·legacions les companyies d’assegurances
GENERALI i MAPFRE en defensa dels seus drets i interessos.

Fets provats
1.En data 15/12/2019 el vehicle marca Fiat 500, amb matrícula XXXX, propietat de la senyora
XXX estava assegurat a l’entitat GENERALI per mitjà de la pòlissa XX-X-XXX.XXX.XXX, que
incloïa entre les cobertures garantides els danys al vehicle per col·lisió amb animals.
2. En data 28-2-2020 , el taller Jacinto Fontanillas SL va emetre la factura FT30544 a nom de
XXX per reparació del vehicle Fiat 500, amb matrícula XXXX per import total de 838,28 euros.
3. En data 24-3-2020 GENERALI va transferir a Jacinto Fontanillas SL l’import de 838,28 euros.
4. En data 15-12-2020, a les 19:59 hores, la senyora XXX circulava amb el vehicle matrícula
XXXX per la carretera TV-2034 sentit Puigpelat, i a l’alçada del punt quilomètric 6 (segons van
clarificar els Mossos d’Esquadra a l’informe de 28/04/2021) va topar amb un por senglar.
5. A conseqüència de l’accident, els Mossos d’Esquadra observen restes de fang a la part
davantera del vehicle i a la zona del paraxocs, i al terra de la via s’observa una taca de líquid i
el paraxocs davanter amb danys.
6. La carretera TV-2034 és de titularitat de la Diputació de Tarragona.
7. Segons informe del Servei d’Assistència al territori (SAT) de la Diputació de Tarragona de 13
/04/2021:
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Es té coneixement del sinistre un temps més tard de l’accident a través de la relació d’
accidents amb ungulats que facilita els Mossos d’Esquadra, sense que es tingui
constància de cap comunicat d’actuació atès que no es va requerir la presència del SAT
al lloc de l’incident.

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

Existeix un senyal de perill d’animals en llibertat (P-24) al punt 5,9 marge esquerre
(sentit Puigpelat) col·locat en data 05-03-14.

Fins a la data de l’accident no s’ha considerat necessari senyalitzar aquest punt amb l’
avís del perill d’animals en llibertat atès que es tracta d’un entorn industrial i que en
aquest lloc no es tenia constància de cap accident succeït amb anterioritat.

La Intensitat Mitjana Diària (IMD) de la carretera TV-2034 és de 940 vehicles/dia.

Tots els trams de connexió de la rotonda estan senyalitzats amb el senyal d’animals en
llibertat.

8. El límit de velocitat del tram és de 40 km/h i amb condicions climatològiques de bon temps
amb la superfície seca i neta, segons el comunicat d’accident de trànsit de la DGP amb número
d’arxiu de trànsit (NAT) 003038/19/ARTTARRAG.
9. D’acord amb el testimoni de la senyora XXX durant la prova testifical realitzada en data 24-32021:

Declara que el dia 15/12/2019 va tenir un accident quan conduïa el vehicle Fiat 500,
matrícula XXXX, a la carretera TV-2034 sentit Puigpelat.

Declara que sovint circula per la carretera TV-2034 de Vilabella a Puigpelat, atès que és
un trajecte que fa habitualment.

10. Segons l’informe de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya:

El punt quilomètric 6 està dins l’àrea privada de caça (APC) Vilabella amb matrícula TXXXX, el titular de la qual és la Societat de Caçadors de Vilabella.
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Aquesta APC té autoritzada la caça major de senglar.
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En data 15/12/2019 estava inclòs en el període hàbil de caça major de senglar, d’acord
amb la Resolució ARP/831/2019, de 3 d’abril, per la qual es fixen les espècies
cinegètiques objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes
especials per a la temporada 2019-2020 en tot el territori de Catalunya.

No consta cap incidència el dia 15/12/2019 a la carretera TV-2034, en el PK 6. En
aquesta data no estava declarada l’emergència cinegètica per abundància d’individus de
porc senglar a la zona de l’accident.

Fonaments de dret
1.Consideració prèvia: punt quilomètric on va tenir lloc el sinistre
La companyia GENERALI, asseguradora del vehicle Fiat 500 amb matrícula XXXX, reclama pel
sinistre que tingué lloc el dia 15/12/2019 a la carretera TV-2034, sentit Puigpelat, a causa de l’
impacte amb un porc senglar.
La reclamant indica a l’escrit inicial que el sinistre va ser al punt quilomètric (pk) 5,5, d’acord
amb la informació continguda a l’encapçalament del comunicat d’accidents de trànsit de la DGP
elaborat pels Mossos d’Esquadra. Això no obstant, en la descripció de la probable evolució de l’
accident del mateix comunicat, s’indica com el lloc de l’accident el pk 6.
Davant d’aquesta manca de coincidència del punt quilomètric en què va ocórrer el sinistre, es
sol·licità informe complementari als Mossos d’Esquadra, donant resposta a aquest requeriment
mitjançant informe de 28/04/2021 clarificant que l’accident va succeir al punt quilomètric 6.
Per tant, es considera a tots els efectes que la col·lisió es va produir al punt quilomètric 6 de la
carretera TV-2034 en sentit Puigpelat.

2.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 participants pels danys soferts sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
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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.
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-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:
a).- Si com a conseqüència del funcionament del servei públic, a causa de la deficient
senyalització i equipació amb tanques o altres elements per evitar la irrupció d’animals de la via
pública TV-2034 (pk 6), es produeixen els danys objecte de reclamació.
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 antijuridic
per no existir una obligació del particular de suportar-ho.
d).- No concurrència de força major.
3. Naturalesa de la carretera: carretera convencional en què no existeix la obligació de
tancament
La companyia asseguradora basa la seva reclamació contra la Diputació de Tarragona en l’
incompliment del deure de conservació i manteniment de la via. A la tercera pàgina de l’escrit
de reclamació manifesta: “En el sinistre abans relatat fou causa del mal estat i deficient
senyalització i equipació amb tanques o altres elements per evitar la irrupció d’animals de la via
pública TV-2034 titularitat de la Diputació de Tarragona, ja que no consten dispositius
dissuasoris per evitar l’irrupció a la via d’animals en llibertat, circumstàncies que sens dubte fan
perillosa la circulació de vehicles per la mateixa”.
És a dir, manifesta la manca de dispositius per part de la Diputació de Tarragona que evitin la
irrupció d’animals a la carretera, i també la manca de senyalització de perill per la presència d’
aquests animals. Aquesta mancança, segons el reclamant, implica l’incompliment del deure de
conservació de la carretera, que seria la causa del resultat danyós.
En primer lloc, cal posar de manifest que la carretera TV-2034 és una via d’àmbit local,
classificada com a zona interurbana, i per tant, com a carretera convencional, d’acord amb l’
apartat d) de l’article 2.3 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, que defineix les
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carreteres convencionals en els termes següents: “Son carreteras convencionales las que no
reúnen las características propias de las autopistas, ni las de las autovías, ni las de las
carreteras multicarril”. Així doncs, aquestes vies convencionals no tenen l’obligació d’instal·lar
tancaments als seus vorals, a diferència d’allò que ocorre amb les vies ràpides – autovies i
autopistes – als titulars de les quals sí que se’ls imposa l’obligació de tancament per tal d’
impedir la irrupció d’animals a la calçada.
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Així doncs, allà on existeix aquesta obligació de tancament és en les carreteres classificades
com autopistes i autovies, que tal i com es defineix als apartats a) i b) de l’article 2.3 de la Llei
de carreteres, es caracteritzen per la manca d’accés a les propietats contigües (això és, imposa
el deure de tancament de la via).
De la mateixa manera, el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de carreteres, exclou de la definició de carreteres convencionals la característica de
limitació d’accessos al seu article 5.5.
La jurisprudència dels Tribunals ha validat l’absència d’obligació de tancament de les
carreteres convencionals. El TSJ de Catalunya es pronuncia al respecte en la Sentència 256
/2011, de 6 de març (recurs 78/2009):
“Un segundo deber, que se destaca también muy especialmente por el actor y apelante, puede
ser la correlativa a la obligación de vallar las carreteras. Pero esta obligación solo se contempla
en las autopistas en general, teniendo en cuenta que una mayor permisividad por la
Administración competente en tráfico en relación a la velocidad máxima permitida puede dar
lugar a una mayor confianza del conductor, lo que obliga a la instalación y mantenimento del
vallado que impida el riesgo de acceso a estos animales”.
Per tant, no es pot exigir a l’Administració responsabilitat per la manca de tancament de la via.
4. Obligació de senyalitzar la carretera amb una senyal P-24 quan sigui necessari
Clarificada la qüestió relativa al tancament, cal fer referència a la senyalització de la via.
En el comunicat de la DGP que es va aportar amb l’escrit inicial de reclamació, a l’apartat
“causes de l’accident”, els agents dels mossos d’esquadra van fer constar “via no senyalitzada”.
La disposició addicional setena del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Trànsit, preveu un ordre objectiu d’atribució de responsabilitat en accidents
causats per atropellaments d’espècies cinegètiques. En primer lloc, atribueix la responsabilitat
al conductor del vehicle. En segon, al titular d’aprofitament cinegètic. I, en últim lloc, la
disposició addicional setena preveu la possibilitat d’atribuir la responsabilitat del sinistre al
titular de la via, si bé en aquest cas limitat als casos de manca de reparació de la tanca o de
senyalització en trams d’accidentalitat per sinistres del mateix tipus.
En aquest sentit, el Reglament general de circulació, RD 1428/2003, regula a l’article 149.5 els
tipus de senyals d’advertència de perill, entre els quals, figura el P-24 corresponent al perill per
la proximitat d’un lloc on freqüentment la via pot ser creuada per animals en llibertat. Per tant,
exigeix la normativa que el pas dels animals sigui freqüent, i que s’hagi constatat una elevada
accidentalitat per l’impacte amb aquelles espècies cinegètiques.
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Al respecte, com indica el SAT en el seu informe de 13 d’abril de 2021, en el lloc del sinistre,
punt quilomètric 6 de la TV-2034, amb anterioritat a la data de l’accident no es tenia constància
de cap altre sinistre, motiu pel qual no era considerada necessària l’existència de senyalització
d’avís de perill d’animals en llibertat, més encara tenint en compte que es tracta d’un entorn
industrial i que d’acord amb l’informe emès el dia 10/03/2021 per la de la Secció d’Activitats
Cinegètiques i Pesca Continental dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en la data en què
van ocórrer els fets no estava declarada l’emergència cinegètica per abundància d’individus de
porc senglar a la zona de l’accident.
Doncs bé, per a la instal·lació de senyalització de les carreteres sempre es té en compte que
aquesta sigui d’utilitat i respongui a la realitat de les circumstàncies de la via. En cas contrari, el
que fa la senyalització és perjudicar al conductor, atès que se li demana una atenció que no
seria necessària i podria comportar fins i tot una desatenció en la conducció. La Sentència del
TSJ del País Basc de 21 d'abril de 1998 ja indicava "sólo en los supuestos de zona en la que
se acredite que el paso de animales en libertad sea frecuente, lo que no es el caso, habría de
exigirse como estándar del servicio que se adopten las medidas precisas que adviertan del
peligro y aun eviten que la vía sea atravesada por dichos animales en libertad". En el mateix
sentit la Sentència núm. 229/2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. XX de Barcelona,
de 25 de setembre, recull "Sólo la constatación previa al accidente de tratarse de una zona en
la que se diera un paso más o menos frecuente de animales en libertad, o la existencia de
algún precedente por siniestros ocurridos por igual causa que la aquí analizada, habría hecho
necesaria una adecuada señalización por paso de animales, y sólo en esos supuestos el
incumplimiento de la Administración hubiera sido merecedor de reproche al tratarse de un
deficiente funcionamiento del servicio".
En igual sentit, es pronuncia la Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, de 20-72016 (rec.6/2016):
“(...) Así, respecto a la señalización de las carreteras, el artículo 131 del Real Decreto 1428
/2003, de 21 de noviembre , dice que "es el conjunto de señales y órdenes de los agentes de
circulación, señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la vía y
señales de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales,
destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por misión advertir e informar a éstos u ordenar
o reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación de determinadas circunstancias
de la vía o de la circulación", añadiendo el artículo 149.1 que "Las señales de advertencia de
peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de un
peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las normas de
comportamiento que, en cada caso, sean procedentes" . Esto es, la señal de peligro de paso
de animales salvajes sueltos tiene como finalidad advertir a los conductores que en el
tramo señalizado existe un peligro cierto del paso de animales por constituir ello un
hecho que se produce con habitualidad o que tiene posibilidades de que así ocurra
debido a la existencia de animales sueltos en la zona.
Materia ésta que se encuentra regulada en el artículo 57 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y
en el Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, que aprueba el Reglamento General de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, que en su artículo 139
determina que corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las
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mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación
en ella de las adecuadas señales y marcas viales. La norma habla de "las adecuadas
señales", es decir, que el deber de la administración demandada debe ejercerse de
forma apropiada a la naturaleza del camino y a los factores de peligrosidad que inciden
sobre éste.

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

Así hemos de concluir la adecuada actuación de la administración demandada que en su
actividad respetó los estándares del servicio que se consideran exigibles, por más que
se haya producido una colisión, por otro lado con daños derivados del impacto. En este
sentido se ha pronunciado, entre otras, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, en Sentencia de 4 de abril de 2008 .
En suma, en el presente procedimiento ningún reproche se puede hacer en este sentido, ni
afirmar que se integre negligencia, que no existe, en la relación de nexo causal, pues de otra
manera se estaría convirtiendo a la administración pública en un asegurador universal”.
Per tant, cal, perquè aparegui l’obligació d’instal·lar la corresponent senyalització de perill de
pas d'animals, que l’Administració tingui constància d’un perill cert del pas d’animals per ser un
fet que es produeix amb habitualitat, circumstància que no concorre en el present cas.
En conseqüència, en tractar-se d'una carretera convencional on el que s'exigeix per la
normativa és la senyalització de perill d’animals per al cas d'accidents freqüents amb espècies
cinegètiques, el que queda provat és que fins al moment de l'accident no existia ni es tenia
constància de la més mínima sinistralitat al punt quilomètric 6 de la TV-2034.

5. Compliment dels estàndards de conservació i manteniment de la carretera
Tal com hem indicat anteriorment, d'acord amb la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per l’asseguradora GENERALI, els danys soferts es produeixen a la carretera TV2034 per una topada del vehicle Fiat, matrícula XXXX amb un porc senglar.
Per començar, cal esmentar que, com indiquen els Mossos d'Esquadra al comunicat d'accident
de trànsit de la DGP número NAT 003038/19/ARTTARRAG, el dia de la topada soferta per la
senyora XXX, és a dir, el 15/12/2019, la carretera TV-2034, al punt quilomètric 6, en direcció a
Puigpelat, estava en bon estat, seca i neta i sense la presència de boira, sense que s’identifiqui
pels agents cap causa relativa a la via. Per tant, la carretera estava en condicions de circulació
acomplint-se així amb el deure de conservació i manteniment.
D’acord amb una reiterada jurisprudència, entre elles, Sentència del Tribunal Suprem de 13-102015 (recurs 3629/2013), referent a la modulació del caràcter objectiu de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, s’assenyala:
“Olvida la parte recurrente que el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial viene
siendo modulado por una reiterada jurisprudencia que recchaza que la mera titularidad del
servicio determina la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier circunstancia
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lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, con la advertencia de que entenderla
de otra forma supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los
riesgos (Sentencia de 2 de diciembre de 2009)”
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Així doncs, en el cas que ens ocupa, l’Administració competent (amb les dades que tenia en el
moment en què va ocórrer la topada del vehicle de la senyora XXX amb el porc senglar) estava
actuant correctament i complint amb els seus deures de conservació i manteniment, ja que no
tenia constància d'accidents freqüents en aquest punt quilomètric en què va ocórrer el sinistre i,
en conseqüència, no era necessària la senyalització.
En aquest sentit, és reiterada la jurisprudència que indica que la prestació per l’Administració d’
un determinat servei públic i la titularitat per part d’aquesta de la infraestructura material per a la
seva prestació no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial objectiu de les
administracions públiques les converteixi en asseguradores universals de tots els riscos per tal
de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per als administrats que pugui
produir-se amb independència de l'actuació administrativa, ja que en cas contrari, se’l
transformaria en un sistema providencialista no contemplat en el nostre ordenament jurídic (
STS de 13 de setembre de 2002, STSJ de Catalunya núm. 1471/2005, de 15 de desembre o
STSJ de Catalunya núm. 141/2013, de 5 de febrer, entre altres).
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada pel senyor XXX, actuant en nom i representació de GENERALI
ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra la Diputació de Tarragona pels danys
soferts al vehicle Fiat 500, amb matrícula XXXX, quan circulava per la carretera TV-2034 i va
topar amb un porc senglar.
2. Notificar-ho als interessats.
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.

Patrimoni
6. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
EL COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE TARRAGONA PER
A FACILITAR LA COMERCIALITZACIÓ DE DETERMINATS IMMOBLES, PROPIETAT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
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1. La Diputació de Tarragona, com a conseqüència de la seva activitat, és titular d’una
diversitat de béns patrimonials, no afectes a l’ús públic, ni al servei públic, que s’han d’
administrar segons el criteri de màxima rendibilitat de l'immoble, en les condicions
usuals de la pràctica civil i mercantil, bé directament per l'ens local o per mitjà dels
particulars, tal com determina l'article 219.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
2. La Diputació de Tarragona no disposa, dins de la seva estructura organitzativa, de cap
unitat que permeti la gestió i comercialització dels béns patrimonials, quan es consideri
adient la seva venda o arrendament per a l’obtenció de la màxima rendibilitat de l’
immoble, ni considera adequat dedicar els seus recursos a dotar-se d’aquesta estructura
organitzativa.
3. L’explotació dels béns patrimonials, de conformitat amb l’article 106.1 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques podrà efectuar-se a
través de qualsevol negoci jurídic, típic o atípic. Per tant, per assolir la màxima
rendibilitat econòmica és necessària la seva gestió i comercialització per a aconseguir l’
arrendament o venda dels béns per part de la Diputació, i en la majoria dels casos, a
banda dels mecanismes de publicitat propis de l’administració pública, es fa necessària
la col·laboració d’altres organismes per aconseguir la gestió i comercialització dels béns
patrimonials.
4. Tanmateix, segons l’article 107 de la Llei 33/2003, els contractes per a la explotació dels
béns i drets patrimonials s'adjudicaran per concurs tret que, per les peculiaritats del bé,
la limitació de la demanda, la urgència resultant d'esdeveniments imprevisibles o la
singularitat de l'operació, procedeixi l'adjudicació directa. Així, també en aquests casos,
es fa necessària la col·laboració d’altres organismes especialitzats en la matèria per
aconseguir la màxima concurrència i transparència en la gestió dels negocis jurídics.
5. Per tant es considera necessària l’actuació d’un agent d’intermediació immobiliària, amb
la finalitat de col·laborar amb la difusió dels negocis jurídics promoguts per la Diputació
de Tarragona, per aconseguir els millors candidats aptes per als negocis jurídics que
fomenta, en relació als seus béns patrimonials.
6. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona és una corporació de
dret públic que agrupa el col·lectiu d'agents de la propietat immobiliària col·legiats, que
el representa davant les institucions públiques i la societat en general.
7. De confomitat amb l’article 10.8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, les diferents
administracions públiques catalanes poden delegar funcions públiques en els col·legis
professionals competents per raó de la matèria, o en altres procediments, tramitacions
administratives o processos de contractació. La delegació es formalitza mitjançant
convenis de delegació que han d'establir les seves condicions i el seu abast.
8. En el cas que ens ocupa, i de conformitat amb el principi general del dret «qui potest
plus, potest minus», si la Diputació de Tarragona pot fer un encàrrec de gestió d'actes
administratius, també pot acordar un conveni de col·laboració amb el Col·legi oficial
d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona per realitzar actes no administratius
que facilitin la comercialització de determinats immobles, propietat de la Diputació de
Tarragona.
9. La Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària reuneix
les condicions de caràcter material, tècnic i de serveis necessàries per a col·laborar amb
la difusió dels negocis jurídics promoguts per la Diputació de Tarragona per aconseguir
els millors candidats aptes per als negocis jurídics que fomenta, en relació als seus béns
patrimonials.
10.
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10. En data 21 de juliol de 2021 Secretaria General ha informat favorablement sobre el
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Col·legi oficial d'Agents de
la Propietat Immobiliària de Tarragona per a facilitar la comercialització de determinats
immobles, propietat de la Diputació de Tarragona.
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Fonaments de dret

1. La Diputació de Tarragona pel compliment dels seus fins i en l’àmbit de les seves
respectives competències té reconeguda a l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, plena capacitat jurídica per a adquirir, gravar,
permutar i alienar tota mena de béns, així com per a celebrar contractes.
2. L’article 8 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques, estableix que la gestió i administració dels béns patrimonials s’ha d'ajustar,
entre d’altres, als principis d’eficiència i economia en la gestió; eficàcia i rendibilitat en l’
explotació; publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’explotació i
col·laboració i coordinació entre les diferents administracions públiques amb la finalitat d’
optimitzar la utilització i el rendiment dels seus béns.
3. L'article 48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en
endavant LRJSP, determina que la subscripció de convenis ha de millorar l’eficiència de
la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a l’
exercici d’activitats d’utilitat pública.
4. L'article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en endavant LRJPAPC, estableix que les
administracions catalanes poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d'interès comú.
5. L’article 5 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals detemina que
correspon als col·legis professionals col·laborar amb l’administració i exercir, en el seu
àmbit territorial, les funcions que els siguin encomanades per l'administració. També els
escau organitzar activitats i serveis comuns d'interès per als col·legiats i totes les altres
funcions que redunden en benefici dels interessos professionals dels col·legiats.
6. L'article 49 de la LRJSP estableix el contingut mínim que els convenis han d’incloure.
7. L'article 112 de la LRJPAPC estableix que els convenis que afectin terceres persones,
els que comportin una alteració de l'exercici de les competències de les administracions,
organismes o entitats públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així
s'estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop signats, són publicats
íntegrament en els diaris o butlletins oficials corresponents de les administracions
implicades.
8. L'òrgan competent és la Presidenta de la Diputació, atès que és una competència que la
legislació no assigna a cap altre òrgan de la Diputació, d'acord amb l'article 34.o) de la
LRBRL, per aplicació de l'article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
9. La presidenta de la Diputació va delegar la competència anterior en la Junta de govern,
per decret número 3370, de data 14 d’agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Col·legi oficial
d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona per a facilitar la comercialització de
determinats immobles, propietat de la Diputació de Tarragona, una proforma del qual s'adjunta
com annex.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Col·legi oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de
Tarragona, a efectes de procedir a la signatura del conveni.
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Tercer.- Comunicar aquesta resolució a Secretaria General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT

Projectes Europeus
7. APROVAR LA QUOTA ANUAL DE L'APORTACIÓ PER AL PCM - DIPLOCAT PER A
L'EXERCICI 2021 I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT.
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
El 28 de juliol de 2020, el Ple del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya (PCM - DIPLOCAT) va aprovar les aportacions econòmiques dels ens locals al
pressupost del PCM - DIPLOCAT de l’exercici 2021, per al funcionament ordinari i per al
desplegament del pla anual d’activitats de Diplocat. L’aportació de la Diputació de Tarragona es
va fixar en 20.000€.
El 21 de desembre de 2020, el Ple del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia
Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) va aprovar la proposta del pressupost de l’any 2021,
a l’espera d’aprovació definitiva del Parlament de Catalunya, on es recull l’aportació de la
Diputació de Tarragona per a l’exercici 2021 de 20.000€.
El 27 de novembre de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar el pressupost per a
l’any 2021, on es recull l’import de l’aportació fixada pel Patronat Catalunya Món – Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT).
El 22 de juny de 2021, amb registre d’entrada 2021-0000021530 el Patronat Catalunya Món –
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT), presenta la sol·licitud de l’
aportació de la quota per a l’anualitat 2021.
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Junt amb la presentació de la sol·licitud s’adjunta la següent documentació vinculada a l’
exp. núm.8004330008-2021-0012018:
Sol·licitud de l’aportació econòmica de la Diputació de Tarragona a DIPLOCAT signada
per la secretària general de DIPLOCAT (Sra. XXX),
Estatuts vigents de DIPLOCAT,
Certificat de les aportacions dels ens locals membres de DIPLOCAT aprovades al Ple de
28 de juliol de 2020,
Certificat del pressupost de DIPLOCAT any 2021,
Pla per a la internacionalització del món local 2020 - 2022 aprovat pel Ple de Diplocat, el
28 de juliol de 2020
i Pla de treball any 2021 del món local.
Detall de la al compte corrent de a fer l’ingrés de de la quota 2021 “CaixaBank número
IBAN ES93 2100 3000 1422 0142 9669”.

Existeix l’aplicació pressupostària 2021 5050 920 45390 del pressupost de l’Àrea de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement, amb un import de 20.000 €, per atendre la quota
corresponent a l’anualitat 2021.
Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, per a l'exercici 2021.
3. Estatuts del consorci Patronat Catalunay Món - Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya (PCM-Diplocat).
4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la quota anual 2021 a DIPLOCAT, per un import de 20.000 €.
2. Autoritzar i disposar la despesa, i reconèixer l’obligació corresponent a la quota anual a
DIPLOCAT per a l’exercici 2021, per import de 20.000 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021 5050 9020 45390 del pressupost de l’exercici vigent.
3. Notificar-ho a DIPLOCAT.
4. Comunicar - ho a la Intervenció General i a Tresoreria perquè en tinguin coneixement.
Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endempa de la
notificaicó, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
8. REVOCAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM, 2021-0000379, DE DATA 8 DE
JUNY DE 2021, DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS PER AL PROJECTE DE TANCAMENT PERIMETRAL DEL POBLAT IBER
MASIES DE SANT MIQUEL, ANY 2021.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern núm. 2021-0000379, de data 8 de juny de 2021, es va
concedir una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per al projecte de
tancament perimetral del Poblat Íber Masies de Sant Miquel, per un import de 36.271,70 euros.

2. Al punt 4 de la part dels fets de l’acord esmentat es feia referència a l’aplicació de la base 47
de les Bases d’execució del pressupost vigent. Per aquest motiu, per tractar-se d’una
subvenció destinada a finançar una inversió, en el moment de calcular l’import concedit es va
aplicar el criteri de subvencionar, com a màxim, el 80 % del pressupost elegible.

3. A l’any 2020, per acord del Ple de data 23 de juliol de 2020, es va aprovar la modificació de
crèdit núm.5 mitjançant la qual es va va incorporar al pressupost 2020 l’aplicació
pressupostària 2020/2010/336/76230-01 amb un import de 40.000 euros per aquest beneficiari
i per aquesta actuació. Aquest crèdit es va incorporar al pressupost 2021 amb els romanents
de crèdit.

4. Tenint en compte que el compromís amb l'Ajuntament de Banyeres del Penedès respecte a
l'import i al projecte subvencionat es va realitzar l'any 2020 i que l'Ajuntament n'era sabedor, no
és d'aplicació la Base 47 de les Bases d’execució del pressupost vigent i és procedent efectuar
la revocació de l'acord de la Junta de Govern, de data 8 de juny de 2021, i concedir una
subvenció a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per al projecte esmentat per un import de
40.000 €, import previst al pressupost 2021.
Fonaments de dret
1. Art. 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix, pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors, que
" les administracions públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, és a dir contrària al principi
d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic”.
2. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions i que disposa que la resolució de
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concessió establirà les condicions i compromisos aplicables, d’acord amb el què la mateixa Llei
preveu.
3. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que regula el procediment de concessió de
les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
4. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a l'exercici vigent.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. 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
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Revocar l'acord de la Junta de Govern, de data 8 de juny de 2021, pel qual es va
concedir una subvenció de 36.271,70 euros a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per al
projecte de tancament perimetral del Poblat Iber Masies de Sant Miquel, any 2021, atès que no
era d'aplicació la base 47 de les Bases d'execució del pressupost.
Segon. Concedir una subvenció a l'Ajuntament de Banyeres en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Tancament perimetral del Poblat Iber Masies de Sant Miquel
Pressupost Elegible: 45.339,63 euros
% concedit: 88,22 %
Import concedit: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 2021/2010/336/76230-02

Total: 40.000 euros

Tercer.- 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 recepció de la notificació.

Quart.- Terminis d’execució i justificació:
- El termini d’execució finalitza el 31 de juliol de 2021. El beneficiari pot sol·licitar una ampliació
tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms
- El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 d'octubre de 2021. El
beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini de justificació, en els termes previstos a l’
article 70 del Reglament de la LGS.
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Cinquè.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, el
beneficiari ha de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
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- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.

- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.

- Certificació de l'obra signada pel tècnic competent i aprovada per l'ajuntament, consell o
òrgan decisori competent de l'entitat o associació beneficiària, d’acord amb la Base 26.3 de les
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.

- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.

- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació).

- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
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- Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de 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 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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- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.

- La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.

Sisè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions sobre transparència i accés a la
informació pública. L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb
la legislació sobre transparència.

Setè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi la
documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import
del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per
a valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4

Vuitè.- El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació
de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.

Novè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.
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Desè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i en el BOPT.

Onzè. - Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
9. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
GESTIONADES PER LA UNITAT DE CULTURA, PEL FOMENT I DIFUSIÓ DE
PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS O D’INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA. 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.
En el marc del Pla de Mandat 2020-2023, la Diputació té la voluntat de donar suport a les
publicacions de caràcter local i comarcal i aquelles que siguin d'interès per la demarcació, tant
les editades durant el 2021, com aquelles que s'indiquen en el punt 5è de la convocatòria del
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2020, i que són les presentades el desembre de 2020 però que no es van poder resoldre dins
el mateix exercici per impossiblitat de temps en la seva gestió, però que complien amb tots els
requisits.

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

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 pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la
demarcació de Tarragona. Any 2021.
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a les publicacions
locals i comarcals i d’interès per a la demarcació de Tarragona, així com totes aquelles que a
criteri de la Diputació siguin d’interès per a la difusió cultural de la demarcació de Tarragona,
editades durant l’any 2021, per contribuir al foment de les esmentades publicacions; així com
aquelles que es van presentar el desembre del 2020 a la convocatòria corresponent i no es
van poder gestionar per impossibilitat material en el temps de gestió.
2) Actuacions admeses i excloses
Es consideren subvencionables totes les publicacions ja editades, de qualsevol gènere literari:
assaig, poesia, narrativa i dramatúrgia, còmic i obres il·lustrades, llibres per públic infantil i
juvenil, llibres de caire humanístic o científic, d’autors de la demarcació de Tarragona o
editades a la demarcació i/o de temàtica referida a les comarques tarragonines. Aquestes
publicacions han de disposar dels codis ISBN o ISSN i el Dipòsit Legal per poder presentar la
sol·licitud.
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Es consideren despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de les activitats subvencionades, el seu cost no sigui superior al del mercat, hagin
estat pagades pel beneficiari i s’efectuïn en el termini establert en aquesta convocatòria.
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Queden exclosos:
a) Els llibres o altres publicacions, l’edició de les quals hagi estat subvencionada prèviament
per aquesta Diputació a través d’altres convocatòries o plans d’actuació.
b) Totes les reedicions exceptuant aquelles en què l’última edició dati de més de 20 anys.
c) Les edicions en altres idiomes diferents del de la publicació ja subvencionada inicialment per
la Diputació.
d) Els fullets i materials divulgatius o turístics, plànols, mapes, revistes locals i revistes
temàtiques, butlletins municipals, programes de festes, llibres de text, catàlegs d’exposicions i
fonogrames (registre sonor, art. 114.1 TRLPI) i totes aquelles que no disposin del corresponent
codi ISBN o ISSN.
e) Les publicacions que, un cop feta la valoració per part de la unitat gestora, es detecti
qualsevol ús lingüístic que s’entengui com a discriminatori o ofensiu en relació a persones o
grups socials.
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquest tingui el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
3) Beneficiaris
3.1. Poden ser beneficiaris els ens locals i les altres persones físiques, així com les persones
jurídiques que hagin realitzat publicacions durant el 2021, que encaixin amb l'objecte i finalitat
de la convocatòria, i el primer paràgraf del punt 2 d'aquesta convocatòria, encara que la seu
fiscal sigui fora de la demarcació de Tarragona.
3.2. Requisits dels beneficiaris
a) Disposar del corresponent codi ISBN o ISSN i dipòsit legal imprès a la publicació editada,
cosa que s'acredita amb la presentació d'un exemplar d'acord al que s'indica en el punt 5
d'aquesta convocatòria.
b) Disposar dels estatuts o document de constitució de l'empresa, societat o qualsevol altre
document que acrediti estar degudament constituït, cosa que es declara de manera
responsable en el formulari de sol·licitud de subvenció, en el que s'indica que es disposa del
document legal corresponent que així ho acredita.
c) Disposar de les facultats de representació de l'entitat, empresa, societat o de la persona
jurídica que correspongui, cosa que es declara de manera responsable en el formulari de
sol·licitud, en el que s'indica que el peticionari disposa de facultats de representació de l'entitat,
empresa, societat o altra persona jurídica, segons consta als corresponents estatuts o a
l'escriptura notarial corresponent, inscrits o registrats al corresponent registre d'entitats o
mercantil o en el registre que correspongui, si escau, o d'acord amb qualsevol altre mitjà vàlid
en dret per acreditar la representació.
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d) Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals
de Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
d.1) El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
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d.2) El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit
s’acredita d’ofici per part de la pròpia Diputació.
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 presentació de la
sol·licitud.
3.3. Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) El requisit que han de complir els beneficiaris d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’
adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la
publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
“ juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la
Diputació, s'enten que és aplicable a partir del moment de l'acord de concessió i afecta a tota
la difusió i comunicació del tot el referent al llibre editat, però no al propi llibre, atès que una
condició de la convocatòria és haver editat ja el llibre per poder presentar la sol·licitud de
subvenció.
b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona
d'acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva, mitjançant convocatòria oberta
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció dels ens locals i les altres persones jurídiques, 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.
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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 09:16:30

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
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El sol·licitant de la subvenció, sigui persona física o persona jurídica, una vegada hagi
presentat la sol·licitud de la subvenció ha de trametre un exemplar del llibre o publicació a les
oficines d'assistència en matèria de registre de la Diputació a Tarragona o a Tortosa, indicant
expressament la convocatòria de subvenció a la qual va destinat i amb una còpia del justificant
del registre de la sol·licitud presentada a la convocatòria de publicacions 2021, d'acord al que
s'indica en el punt 6.b) d'aquesta convocatòria.
La tramesa del llibre s'ha de fer al més aviat possible i sempre, abans que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds.

Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOPT i finalitza el 30 de desembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
En el cas de les sol·licituds entrades el mes de desembre de 2021 quan, per manca de temps
material, no es pugui dur a terme la tramitació administrativa, aquestes sol·licituds es tramitaran
i aniran a càrrec de la primera resolució de la convocatòria de l’any 2022.
6) Documentació i informació a incorporar a les sol·licituds.
a) La sol·licitud en model normalitzat, que es troba a la seu electrònica, s'ha de complimentar
en els diversos apartats. I s'han de fer constar totes les despeses imputables a l'edició per la
que es demana subvenció: cost de la factura o factures de l’edició aíxi com aquelles altres
despeses que es considerin indispensables per dur a terme l'edició. En el cas que s'imputin
despeses de personal que es dedica parcialment al procès d'edició, s'ha d'emplenar una
declaració responsable on constin les tasques realitzades, el percentatge de dedicació i l'import
que s'imputa. Tot aquest conjunt de despeses són el pressupost elegible.
També s'hauran de fer constar els ingressos o altres col·laboracions de les que es disposi.
La sol·licitud inclou també les declaracions responsables d’estar al corrent de les seves
obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social i amb l'Agència Tributaria; la 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.
Així mateix, inclou les declaracions responsables expressades en el punt 3.2, a), b) i c)
d'aquesta convocatòria.
La Diputació podrà requerir en qualsevol moment del procediment que el sol·licitant aporti la
documentació que acrediti la realitat de les dades declarades, esmentades en els punts 3.2 i
3.3. d'aquesta convocatòria.
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b) S'haurà de trametre un exemplar de la publicació, tant en el cas de les persones físiques
com de les jurídiques i els ens locals. S'haurà de trametre d'acord al que s'expressa en el punt
5 d'aquesta convocatòria.

7) Criteris de valoració de les sol·licituds
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La unitat instructora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i totes les sol·licituds
d'aquesta convocatòria es prioritzen en funció dels criteris de valoració i distribució següents:
7.1. Criteris a aplicar en funció dels beneficiaris:
* Publicacions dutes a terme per ens locals o organismes que en depenen: s'aplicarà un 20%
sobre el pressupost elegible
* Publicacions dutes a terme per entitats sense afany de lucre: s'aplicarà un 15% sobre el
pressupost elegible
* Publicacions dutes a terme per editorials, altres persones jurídiques o particulars: s'aplicarà
un 10 % sobre el pressupost elegible
7.2. Criteris a aplicar a tots els beneficiaris, si escau:
* Publicacions que promoguin la inclusió social i el dret d’accés a l’aprenentatge dels col·lectius
amb discapacitat o diversitat funcional, així com la igualtat efectiva entre homes i dones, els
que promoguin la no discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de
gènere: s'aplicarà un 3% addicional al que li correspongui segons tipus de beneficiari.
* Publicacions d'interès general de la publicació per a la demarcació: s'aplicarà un 3%
addiconal al que li correspongui segons tipus de beneficiari
Així mateix quedaran excloses les publicacions que, un cop feta la valoració per part de la
unitat gestora, s'hi detecti qualsevol ús lingüístic que s’entengui com a discriminatori o ofensiu
en relació a persones o grups socials.
En el 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
S’estableix un import mínim de subvenció de 300 euros i un import màxim de 2.500 euros per
publicació.
Aquelles subvencions que un cop realitzat el càlcul, l'import resultant sigui inferior al mínim
establert, se'ls assignarà l'import mínim de 300€, tenint en compte que en el moment de la
justificació es pagarà l'import mínim sempre que no hagi obtingut superàvit en relació a la
concessió.
9) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
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Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2010-334-48000-01 del pressupost de l’any 2021: 105.000 euros, per
a persones físiques o jurídiques
Aplicació pressupostària: 2010-334-46202-01 del pressupost de l’any 2021: 31.000 euros, per a
ens locals .
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 136.000 euros

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.
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.
11) Termini de resolució i notificació
El termini màxim de resolució i notificació és de sis mesos des de la data de presentació de la
sol·licitud.
12) Nombre màxim de resolucions durant l’exercici
El nombre màxim total de resolucions, durant l’exercici 2021, és de 16, 8 de les qual són per a
persones físiques i jurídiques i altres 8 per a ens locals. L’import màxim per a cadascuna de
les resolucions serà una vuitena part del crèdit total consignat en cadascuna de les aplicacions
pressupostàries a les que s’imputen les subvencions d’aquesta convocatòria. El crèdit no
esgotat en un procediment s’acumula en el següent.
En les dues primeres resolucions de l’any 2021, una per a les persones físiques i jurídiques i
l'altra per a ens locals, es resoldran les sol·licituds pendents de l’any 2020, entrades dins de
termini, que no varen ser resoltes per manca de temps per tramitar-les abans de la finalització
de l’exercici 2020. Aquestes dues resolucions es concediran i es justificaran d'acord als criteris
establerts a la convocatòria del 2020.
13) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica : https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
14) Acceptació
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La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.
15) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
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Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació, davant la presidenta de la Diputació.
16) Termini per executar les actuacions subvencionades
El termini per executar les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'inicia el 1 de
gener de 2021 i finalitza el 30 de desembre de 2021, sense possibilitat d’ampliació.

17) Forma i termini de justificació.
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:
a) Model 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
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. Així com també, declaració responsable, si
escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de conformitat amb la normativa vigent
de contractes del sector públic o específica, segons el cas, en compliment de la base 23.2 de
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.
Si escau, també contindrà la declaració responsable del beneficiari on consti el personal adscrit
al projecte, identificació de les tasques realitzades, percentatge d’adscripció individualitzada de
cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat i import.
b) Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el
finançament de l’actuació subvencionada. En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi
mitjançant les pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara, estructurada i
entenedora, en els termes de la Llei 19/2014. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la
justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de
la subvenció.
c) El lliurament del nombre d'exemplars de la publicació subvencionada que s'estableixi en la
resolució de concessió corresponent, s'han de trametre a les oficines d'assistència en matèria
de registre de la Diputació a Tarragona o a Tortosa, indicant expressament la convocatòria de
subvenció a la qual van destinats i amb una còpia del justificant del registre d'entrada de la
justificació de la subvenció presentada, d'acord al que s'indica en el punt 17.a) d'aquesta
convocatòria, i sempre dins el termini de justificació.
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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.

Termini
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El termini màxim per a la presentació de la justificació és de tres mesos des de l'endemà de la
publicació de la resolució de concessió corresponent a la seu electrònica, sense possibilitat
d'ampliació del termini de justificació.

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 la
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.

18) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
19) 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
mitjançant la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
20) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar, un canvi de destí de l’actuació subvencionada.
21) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, llevat
de les que s'indiquen al punt 2.a) d'aquesta convocatòria. En qualsevol cas, juntament amb les
altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.
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22) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
23) Criteris de graduació d’incompliments
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S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
24) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
Es registrarà la informació relacionada amb aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya.
L'acord d'aprovació de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de
Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la
demarcació de Tarragona editades durant l’any 2021, per un import total de 136.000 euros a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària: 2010-334-48000-01 del pressupost de l’any 2021: 105.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010-334-46202-01 del pressupost de l’any 2021: 31.000 euros.
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.
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
10. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D'INTERESSOS DE PRÉSTECS,
EXERCICI 2021.
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De conformitat amb la proposta d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment, en data 21 de desembre de 2018,
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms. No es van presentar reclamacions ni al·legacions durant el termini d'informació
pública, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial va esdevenir definitiu.
2. L'objecte i finalitat d'aquesta convocatòria és el finançament dels interessos de préstecs
concertats a llarg termini (superior a un any) per municipis, entitats municipals
descentralitzades (EMD) o consells comarcals.
3. El crèdit pressupostari al qual s'imputa la convocatòria és el 2021-1010-942-46202-01, amb
la quantia total màxima de 125.000 euros.
4. En aquesta nova Convocatòria per a l'exercici 2021, tenint en compte les aportacions dels
serveis econòmics del SAM així com les concessions i antecedents dels exercicis anteriors, i
per tal de millorar la gestió i oportunitat d'aquestes subvencions, es fan les següents
modificacions:
a) Simplificació de la tipologia de préstecs que es poden acollir a les subvencions. Així es
distingeix només entre préstecs signats en aplicació dels Convenis entre la Diputació de
Tarragona i les entitats bancàries amb condicions preferents fins el 2011, i altres tipus de
préstecs a llarg termini, el que implica la nova redacció del punt vuitè de la Convocatòria en
relació als criteris de valoració i ponderació:
"En cas que la quantia de l'aplicació pressupostària no sigui suficient per atendre l'import
total de les sol·licituds rebudes, es prioritzaran les sol·licituds d'interessos de préstecs
concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats
bancàries amb condicions financeres preferencials fins l’any 2011, a continuació l'import
restant es prorratejarà entre la resta de sol·licituds".
b) Modificació del punt quinzè de la Convocatòria, en relació al termini de liquidació:
"Les despeses subvencionades han de correspondre als interessos liquidats dins de l’
exercici 2021, és a dir, rebuts bancaris pagats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2021, que no s'hagin subvencionat en convocatòries anteriors".
És a dir, es tindrà en compte que el rebut bancari s'hagi pagat en el periode de l'any 2021,
enlloc de que els interessos corresponguin a l'any natural, tal com s'ha fet en els exercicis
precedents.
Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 09:16:30

1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions, juntament amb les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
2. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 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 convocatòria de subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2021:
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS
Primer. Objecte i finalitat
Subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats
bancàries a llarg termini (superior a un any) per municipis, entitats municipals
descentralitzades (EMD) o consells comarcals, en l'àmbit de les seves competències.
Segon. Actuacions subvencionables
2.1 Són subvencionables els interessos corresponents a deutes financers derivats dels
préstecs a llarg termini concertat per municipis, entitats municipals descentralitzades
(EMD) o consells comarcals.
2.2 A la sol·licitud de subvencions d’interessos de préstecs a llarg termini, a banda de
subvencions dels préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la
Diputació i les entitats bancàries amb condicions financeres preferencials fins l’any 2011,
els beneficiaris poden demanar com a màxim dos subvencions més per altres préstecs.
Tercer. Requisits dels beneficiaris
3.1 Poden sol·licitar els ajuts, els municipis i les EMD’s de les comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb una població no superior a 20.000 habitants, d’
acord amb les xifres de població publicades per l’Institut Nacional d’Estadística vigents
en el moment de l'aprovació d’aquesta convocatòria, i els consells comarcals.
3.2 Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base setena de les Bases
generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Quart. Obligacions dels beneficiaris
De forma general, les que disposa la base vuitena de les Bases generals de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Cinquè. Règim de concessió
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
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Sisè. Forma i termini de presentació de sol·licituds
6.1. La tramitació és electrònica i s’han d’emplenar els models normalitzats disponibles
a la plataforma de Tràmits Online i a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona, a
partir del dia següent de la publicació al BOPT d’aquesta convocatòria i fins el 19 d’
octubre de 2021.
6.2. Les sol·licituds presentades no es poden modificar. Únicament es poden esmenar
les errades i aportar la documentació complementària requerida per la unitat gestora.
6.3. Els ens locals, en una única sol·licitud, han de determinar els préstecs a llarg termini
dels quals vulguin sol·licitar la subvenció, amb un import mínim a sol·licitar de 250 euros
per préstec.
Setè. Documentació i informació que cal adjuntar a les sol·licituds:
Les sol·licituds de subvenció s’han d’emplenar i tramitar en el format definit a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, i s’han d’acompanyar amb els documents
següents:
- Quadre d’amortització vigent i actualitzat.
- Comunicació del número d'expedient per part de la tutela financera de la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor (Departament d'Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya).
- Certificat complementari: Que especifiqui per cadascun dels préstecs concertats, les
condicions, data de l'autorització de l'operació de crèdit atorgada per l'òrgan competent
si és preceptiva, o, de la no necessitat de la autorització, d'acord amb la normativa
reguladora de les hisendes locals, així com el número del contracte de préstec (formulari
normalitzat).
Vuitè. Criteris de valoració i ponderació
En cas que la quantia de l'aplicació pressupostària no sigui suficient per atendre l'import
total de les sol·licituds rebudes, es prioritzaran les sol·licituds d'interessos de préstecs
concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació i les entitats
bancàries amb condicions financeres preferencials fins l’any 2011, a continuació l'import
restant es prorratejarà entre la resta de sol·licituds.
Novè. Finançament de l’actuació
9.1 La Diputació subvenciona el 100% dels interessos liquidats, de l'any corresponent a
la anualitat de la convocatòria. L’import màxim de subvenció és de 7.000 € per cada
préstec sol·licitat, amb un import mínim a sol·licitar de 250 euros per cadascun.
9.2 Si les actuacions es financen conjuntament amb altres programes o plans, en cap
cas la suma de les subvencions concedides i/o altres ingressos per a una mateixa
actuació pot superar el 100% dels interessos acreditats.
9.3 Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb altres subvencions i
ingressos destinats a la mateixa finalitat, però no podran excedir el cost total de les
actuacions objecte de la subvenció.
9.4 No s’estableix cap exigència d’aportació de recursos propis del beneficiari per al
finançament de l’activitat subvencionada, en relació al pressupost elegible.
Desè. Selecció de les actuacions
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10.1 En el cas que la Unitat gestora ho consideri necessari, les sol·licituds seran
informades pels Serveis Econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona, en relació
amb el compliment de les condicions establertes a la convocatòria.
10.2 Es revisen les sol·licituds i la documentació presentada, i l’òrgan avaluador format
per dos representants del SAM i un de Secretaria emet els corresponents informes d’
avaluació de les sol·licituds que reuneixen tots els requisits de les bases i tinguin, si
escau, els informes tècnics favorables.
10.3 A partir de l’informe de l’òrgan avaluador, la Unitat gestora elaborarà la proposta de
resolució de la distribució de les subvencions, en un termini màxim de 10 dies.
10.4 Aquesta proposta de resolució es sotmetrà a la consideració de l’òrgan competent
de la Diputació per a la seva aprovació.
Onzè. Crèdit pressupostari i import màxim
11.1 El crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria és el 2021-1010-942-4620201.
11.2 La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 125.000 euros.
11.3. Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries.
Dotzè. Òrgans competents
12.1 L’òrgan competent per a ordenar i instruir el procediment és la Unitat d'Assistència
Secretaria Intervenció en l'àmbit de la Cooperació i les Subvencions.
12.2 L’òrgan competent per a resoldre la concessió de la subvenció és la presidenta de
la Diputació de Tarragona o l’òrgan en qui delegui expressament.
Tretzè. Termini i mitjà de resolució i notificació
13.1 El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona és de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPT. La manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter
desestimatori.
13.2 La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb
caràcter general.
13.3 La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació a la Seu electrònica de la
resolució de la seva concessió.
Catorzè. Règim de recursos
Si es volen impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i els actes dictats en la seva
execució i que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos des de la publicació corresponent o des de la seva notificació individual, si
escau, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs de reposició davant de l’òrgan de la
Diputació de Tarragona que els ha dictat o bé davant de l’òrgan delegant en cas que el
que els ha dictat hagi actuat per delegació, en el termini d’un mes des de la publicació
corresponent o des de la seva notificació individual, si escau.
Quinzè. Termini de liquidació
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Les despeses subvencionades han de correspondre als interessos liquidats dins de l’
exercici 2021, és a dir, rebuts bancaris pagats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2021, que no s'hagin subvencionat en convocatòries anteriors.
Setzè. Termini i forma de justificació i pagament
16.1 Abans del pagament de les quantitats subvencionades, els beneficiaris han de
justificar l’aplicació de la subvenció i presentar, electrònicament, la documentació
justificativa que es troba disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
16.2 El termini màxim per a presentar la documentació justificativa és d'un mes a
comptar des de la data del rebut de liquidació dels interessos o de la darrera data de
rebut (quan n'hi hagi més d'un).
16.3 Excepcionalment, i per causes degudament motivades, els beneficiaris poden
sol·licitar una ampliació del termini fixat per a la presentació de la justificació, en els
termes establerts en l’article 70 del reglament de la Llei general de subvencions.
16.4 Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas, el de pròrroga, sense justificació, s’
ha de requerir el beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts en l’article
70.3 del reglament de la Llei general de subvencions. Una vegada finalitzat el termini
fixat al requeriment sense justificació ni al·legacions, s’iniciarà el procediment per a la
declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
16.5 La justificació de despeses no incloses a l’actuació objecte de subvenció és motiu
de revocació i reintegrament, si escau, de les quantitats lliurades.
16.6 No es poden fer pagaments parcials ni pagaments anticipats.
16.7 La Seu electrònica de la Diputació de Tarragona publicarà, en termes generals, les
resolucions que aprovin el reconeixement de l’obligació de pagament de les subvencions
concedides.
16.8 Si escau, la documentació justificativa ha de ser valorada prèviament pels serveis
tècnics corresponents de la Diputació de Tarragona.
16.9 La unitat gestora comprovarà en el moment de la justificació, a més del pressupost
que ha presentat el sol·licitant, l’import mínim a executar per a poder pagar la subvenció
màxima concedida.
16.10 Si es justifica un import igual o superior a aquesta despesa mínima a executar, la
subvenció no s’ha de reduir. Si la despesa executada és inferior, sí que caldrà aplicar les
reduccions, en funció del percentatge concedit.
Dissetè. Canvi d’actuació
Les actuacions no es poden canviar un cop concedida la subvenció.
Divuitè. Control financer
Els beneficiaris de les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona estan
obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que faci la Intervenció de la
Diputació de Tarragona, tal com disposa la base vint-i-quatrena de les Bases generals
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Dinovè. Divulgació
19.1. En totes les actuacions subvencionades, l’obligació del beneficiari de l’article 18
LGS es fa mitjançant la publicació d’una notícia al web municipal en el moment de la
concessió de la subvenció.
19.2. La notícia cal que inclogui: nom i descripció de l’actuació subvencionada, import
subvencionat i línia de subvenció. Cal fer referència explícita a la Diputació de Tarragona.
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Vintè. Incompliments
Els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades en la
concessió de les subvencions són els que disposa la base vint-i-cinquena de les Bases
generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Vint-i-unè. Publicació de la convocatòria
21.1. L’extracte de la convocatòria es remet a la base de Datos Nacional de
Subvenciones, qui la publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al
BOPT.
21.2. En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi
d'aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
21.3. L'acord de l'aprovació de la convocatòria es publica a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona
Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
125.000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021-1010-942-46202-1 del pressupost
vigent.
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 Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Registre
d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució 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.
11. INICIAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ DEL
PAM 2018, CONCEDIDA I PAGADA A L'AJUNTAMENT DE LA RIBA PER A L'ACTUACIÓ
"ENLLUMENAT PÚBLIC DE C. JOSEP SERRA - CTRA FARENA", COM A CONSEQÜÈNCIA
D'UN SOBREFINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ.
De conformitat amb la proposta d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la
cooperació i les subvencions, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 22 de setembre de 2017, per acord de la Junta de govern de la Diputació de Tarragona,
es van concedir les subvencions del Programa específic d'obres per a la millora de xarxes
bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir
l'Administració electrònica (PEXI 2017).
Concretament, a l'Ajuntament de la Riba se li va concedir la següent:
Concepte: Enllumenat públic de c. Josep Serra - Ctra. de Farena
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2. El 21 de setembre de 2018, per acord de la Junta de govern de la Diputació de Tarragona,
es va concedir les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM 2018), 2a selecció.
Concretament, a l'Ajuntament de la Riba se li va concedir, entre d'altres, la següent:
Concepte: Enllumenat públic de c. Josep Serra - Ctra. de Farena
Pressupost elegible: 76.029,60 euros
% concedit: 84,29%
Import concedit: 64.086,12 euros
3. De les dues concessions de subvencions es pot fer el resum següent respecte el
finançament de l'actuació:
Pressupost elegible

Import subvenció

%concessió

PEXI 2017

76.029,60 euros

8.142,00 euros

10,71%

PAM 2018

76.029,60 euros

64.086,12 euros

84,29%

72.228,12 euros

95,00%

Revisades les bases reguladores específiques de cada línia de subvencions (Base 6.2 del
PEXI 2017 i Base 7.1.3. del PAM 2018), les dues permetien que l'actuació es financés
conjuntament amb altres programes o plans, sense que en cap cas la suma de les subvencions
i altres ingressos concedits per a la mateixa actuació superés el 95% del seu pressupost, en
conseqüència, les concessions són correctes i adequades a la normativa aplicable.
4. El 14 d'agost de 2020, per Decret del diputat delegat del SAM, es va acceptar la justificació
presentada per l'Ajuntament de la Riba, d'acord amb les Bases específiques reguladores del
PEXI 2017 i es va reconèixer l'obligació següent:
Concepte justificació: C. 1 i 2 final - Enllumenat públic del C. Josep Serra - Crtra. de Farena
Data acord concessió: 22-09-2017
Aplicació pressupostària: 2020-1010-4910-76200-02
Pressupost elegible: 76.029,60 euros
Import concedit: 8.142,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,71%
Despesa justificada: 48.266,17 euros
Import a pagar: 8.142,00 euros
Número d'operació anterior: 2017041091
Tot i haver justificat un import inferior al pressupost elegible que es va tenir en compte per
efectuar la concessió, el pagament de la subvenció es va proposar pel seu total en aplicació de
la Base 14.1 de les Bases reguladores de la subvenció del PEXI 2017, segons la qual si a
l'adjudicació i/o l'execució de les actuacions es produïen romanents, es podien aplicar per
reduir l'aportació de l'ens local, fins a arribar a un màxim de finançament del 95% de l'actuació
subvencionada i, en qualsevol cas, amb el límit de l'import concedit.
5. El 19 d'octubre de 2020, per Decret de la diputada delegada del PAM, es va acceptar la
justificació presentada per l'Ajuntament de la Riba, d'acord amb les Bases específiques
reguladores del PAM 2018 i es va reconèixer l'obligació següent:
Concepte justificació: C. 1 i 2 final - Enllumenat públic del C. Josep Serra - Crtra. de Farena
Data acord concessió: 21-09-2018
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Aplicació pressupostària: 2020-1010-942-76218-02
Pressupost elegible: 76.029,60 euros
Import concedit: 64.086,12 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 84,29%
Despesa justificada: 48.266,17 euros
Import a pagar: 45.852,86 euros
Import no justificat a donar de baixa: 18.233,26 euros
Número d'operació anterior: 2018039569
Aquest pagament va ser calculat en aplicació de la Base 16.1 de les Bases reguladores
específiques del PAM 2018, segons la qual si a l'adjudicació i/o l'execució de l'actuació es
produïen romanents, es podien aplicar a reduir l'aportació de l'ens local, fins arribar al
percentatge màxim però, per errada, no es va tenir en compte el cofinançament de l'actuació
declarat per l'Ajuntament en la documentació justificativa.
Així doncs, es va impulsar un pagament de la subvenció del PAM 2018 sense tenir en compte
el finançament del PEXI 2017 ja lliurat a l'Ajuntament, produint-se el següent sobrefinançament
de l'actuació subvencionada:
Import
justificat

Import màx. que es podia Import
pagar
pagat

subvenció Sobrefinançament
produït

PEXI
2017

48.266,17 €

8.142,00 €

8.142,00 €

0,00 €

PAM
2018

48.266,17 €

37.710,86 €

45.852,86 €

8.142,00 €

TOTAL

45.852,86*

53.994,86 €

8.142,00 €

*De conformitat amb la Base 6.2 del PEXI 2017 i la Base 7.1.3. del PAM 2018 el màxim de
finançament que podia obtenir l'Ens local per a l'actuació subvencionada era el 95% de l'import
justificat o cost de l'actuació.
6. La Unitat gestora ha revisat i comprovat l'expedient núm. 8004330008-2018-0002772 del
PAM 2018, que és on es va impulsar erròniament el pagament de 45.852,86 euros, i per
esmenar i regularitzar la situació l'Ajuntament de la Riba ha de reintegrar la quantitat de 8.142
euros ja que s'ha posat de manifest un sobrefinançament del cost de l'actuació.
7. Per tot el que s'ha exposat, s'incompleix l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions que estableix que "L'import de les subvencions en cap cas
pot ser d'una quantia tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada" i la base 33.4 de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms que
preveu "4. En els casos que l'import de la subvenció sigui d'una quantia tal que, aïlladament o
en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat
subvencionada, és procedent el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat,
així com l'exigència de l'interès de demora corresponent".
8. D'altra banda, en aquest expedient s'ha d'atendre al disposat a la Base 16.3 de les Bases
reguladores específiques del PAM 2018, segons la qual els romanents produïts per les baixes
en les adjudicacions i/o en les execucions d'import igual o superior a 5.000 euros es poden
destinar a una nova actuació del Programa d'inversions.
Aquest és el cas que ens ocupa i, si la Unitat gestora hagués impulsat el pagament correcte de
la subvenció del PAM 2018, s'hauria concedit a l'Ens local un termini addicional de 3 mesos per
presentar la seva sol·licitud.
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Per aquest motiu, la Unitat gestora proposa l'aplicació de l'esmentada Base reguladora i la
concessió del termini addicional de tres mesos a comptar des de la notificació de l'acord de
reintegrament parcial definitiu, essent requisit indispensable que l'Ajuntament hagi abonat
prèviament a la Diputació la quantitat a reintegrar.
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Fonaments de dret
1. Article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
finançament de les activitats subvencionades.
2. Articles 37.3 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen les causes de reintegrament i el procediment de reintegrament de la subvenció
respectivament.
3. Article 94 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament de la
subvenció.
4. Base 33.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms que regula les causes de reintegrament de les subvencions concedides.
5. Bases reguladores específiques del PEXI 2017. En concret la 6.2 i la 14.1 que regulen el
finançament de l'actuació i l'aplicació dels romanents d'adjudicació i/o execució en el pagament
de la subvenció respectivament.
6. Bases reguladores específiques del PAM 2018. En concret la 7.1.3 i la 16a que regulen el
finançament de l'actuació i l'aplicació dels romanents d'adjudicació i/o execució en el pagament
de la subvenció respectivament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció del PAM 2018
concedida i pagada a l'Ajuntament de la Riba per a l'actuació "Enllumenat públic de C. Josep
Serra - Ctra Farena", per import de 8.142 euros més els interessos de demora corresponents
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del
reintegrament, per incompliment de l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions que estableix que l'import de la subvenció en cap cas podrà
superar el cost de l'activitat subvencionada.
Segon.- Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de
la notificació d'aquesta resolució, perquè al·legi o presenti els documents que consideri
pertinents. Durant aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat de
Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions del Servei d'Assistència
Municipal, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores, mitjançant cita prèvia i
preferiblement telemàticament, si és possible.
Tercer.- Posar en coneixement a l'Ajuntament de la Riba que pot destinar a una nova actuació
del Programa d'Inversió la quantitat que 8.142 euros per tractar-se d'un romanent igual o
superior a 5.000 euros produït per la baixa en l'adjudicació i/o execució. El termini de
presentació de la sol·licitud de la nova actuació és de tres mesos a comptar des de la
notificació de l'acord de reintegrament parcial definitiu, essent requisit indispensable que l'Ens
local hagi abonat prèviament a la Diputació de Tarragona la quantitat a reintegrar.
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Quart.- Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció general de la
Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Planificació i Organització
12. APROVAR L'APORTACIÓ I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT A LA QUOTA
ANUAL DE SOCI DE L'EXERCICI 2021 A L'ASSOCIACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona va adherir-se per acord plenari de data 29 de juliol de 2016 a
l'Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la participació a la qual
comporta l'abonament de la quota anual que l'Assemblea aprovi per als associats.
En data 8 de març de 2021 (RE núm. 1-2021-008500-2), es va rebre el certificat de la quota
que va aprovar actualitzar la 38a Assemblea General de Socis del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament corresponent a la Diputació de Tarragona com a soci de l’Associació del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a l'any 2021 per un import total de
6.000,00 euros per tal de tramitar el seu pagament. A més, l’Associació del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ha enviat en data 2 de juny de 2021 (RE 2021-0000019011)
la documentació relativa al pressupost corresponent a l’any 2021, els comptes anuals abreujats
a 31 de desembre de 2020 conjuntament amb l’informe de gestió i l’informe d’auditoria i la
memòria anual corresponent a l’any 2020.
Des de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria es considera adequat tramitar el
pagament de la corresponent quota, atès que l’Associació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament realitza accions amb l’objectiu de donar suport a l’acollida i integració de les
persones refugiades i impulsar accions de foment de la cooperació al desenvolupament.
Consta al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria l’aplicació
pressupostària 8000/943/48116 Aportació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per
import de 6.000,00 euros.
Fonaments de dret
1- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2- Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, per a l’exercici 2021.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’aportació i disposar l’import corresponent a la quota de l’any 2021 del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Segon.- Aprovar la justificació presentada per l’Associació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament corresponent a l’any 2021.
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Tercer.- Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de l’aportació a l’Associació
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament corresponent a la quota anual 2021 per
import de 6.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8000/943/48116 del pressupost
per a 2021.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
13. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ DEL
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR ESPECIALISTA, ADSCRIT A L’ÀREA DE
RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA – PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ –
UNITAT DE PLANIFICACIÓ.
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, figura el següent lloc de treball de personal funcionari vacant:
- lloc de treball núm. 1292, de tècnic/a auxiliar especialista, adscrit a l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria – Planificació i Organització – Unitat de Planificació,
subgrup professional C1, complements 20-40.
2. Cal procedir a la seva provisió 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,
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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 del lloc de treball vacant a l’RLT del personal funcionari que a continuació
s’indica:
Lloc de treball: tècnic/a auxiliar especialista
Núm. de lloc: 1292 (complements de destí 20 i 40 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Planificació i
Organització - Planificació
Núm. conv. 20-2021
Segon,- Iniciar la convocatòria 20-2021 per a la provisió del lloc de treball esmentat, 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

1292

15 %

Aplicació pressupostària

12000 i 16000

8010-920

Total

Seguretat Social

3.114,86 €

968,72 €

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
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Cinquè- Sotmetre les 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.
14. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES QUE HA DE REGIR LA PROVISIÓ DEL
LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS
HUMANS, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, VACANT A LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL PER A L’ANY 2021. (CONVOCATÒRIA 24-2021)
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, figura el següent lloc de treball de personal funcionari vacant:
- lloc de treball núm. 1250, de cap de Servei de Desenvolupament de Recursos Humans,
adscrit a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de
Recursos Humans, subgrup professional A1, complements 28-835.
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.
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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.
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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 Desenvolupament de Recursos Humans
Núm. lloc: 1250 (complements de destí 28 i 835 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de
Recursos Humans
Núm. convocatòria: 24-2021
Segon,- Iniciar aquesta convocatòria 24-2021, per a la provisió del lloc de treball esmentat,
mitjançant concurs de mèrits. La descripció i el contingut del lloc de referència es troba
especificat 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

1250

100 %

Aplicació pressupostària
12000 i 16000

8030-920

Total
66.463,46 €

Seguretat Social
21.932,94 €

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la provisió d’aquest lloc de treball.
Cinquè- Sotmetre aquestes 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:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
15. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DISSENY I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DEL PROGRAMA
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE " XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA" COFINANÇAT PEL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, LOT
2.
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De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 12 de febrer de 2019 l’empresa PETITS ENGINYERS (B55693360) va constituir la
garantia definitiva, per un import de 538,16 euros pel lot 2, per respondre del contracte del
servei de disseny i realització d'activitats del programa d'educació ambiental del projecte "
Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona" cofinançat pel PO FEDER
Catalunya 2014-2020, lot 2, del qual va resultar adjudicatària per acord de Junta de Govern, de
data 5 d'abril de 2019.
2. En data 9 de febrer de 2021, representants de la Diputació i de l’empresa adjudicatària van
signar l’Acta de recepció del servei, en què fa constar que no hi ha hagut cap incidència en
l'execució a part de les mesures de prevenció imposades per la Covid-19 en aquest període,
adaptant els grups i municipis a les circumstàncies i temps d’execució possibles.
També consta que va finalitzar en data 21 de desembre de 2020, que es va dur a terme
correctament amb subjecció a les condicions establertes en els plecs i que atesa la naturalesa
de l’objecte del contracte no es va establir termini de garantia.
3. El responsable del contracte informa, en data 1 de juliol de 2021, que s’ha comprovat que el
servei s’ha prestat correctament amb subjecció a les condicions establertes en els plecs i que
no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista. En el mateix informe fa
constar que el contracte s'ha liquidat per un import total de 11.839,58€ (IVA inclòs) i que no
queden obligacions pendents d'abonar al contractista relacionades amb el servei i que es pot
procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 210.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de les garanties dels contractes
correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2019-0003370 de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei de disseny i realització d'activitats del
programa d'educació ambiental del projecte " Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de
Tarragona" cofinançat pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, lot 2, per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

Segon. Retornar a l'empresa PETITS ENGINYERS (B55693360) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, per un import de CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS (538,16 €), constituïda el dia 12 de febrer de 2019 mitjançant carta de pagament
núm. 2019000072 pel lot 2, 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 Tresoreria General i a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal.
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.

16. APROVAR LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DISSENY I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DEL PROGRAMA
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE " XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA" COFINANÇAT PEL PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, LOT
1.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 15 de febrer de 2019 l’empresa LIMONIUM SOCIETAT D’ACTUACIONS
AMBIENTALS, SL (B43917236) va constituir la garantia definitiva, per un import de 960,04
euros pel lot 1, per respondre del contracte del servei de disseny i realització d'activitats del
programa d'educació ambiental del projecte " Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de
Tarragona" cofinançat pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, lot 1, del qual va resultar
adjudicatària per acord de Junta de Govern, de data 5 d'abril de 2019.
2. En data 2 de març de 2021, representants de la Diputació i de l’empresa adjudicatària van
signar l’Acta de recepció del servei, en què fa constar que no hi ha hagut cap incidència en
l'execució a part de les mesures de prevenció imposades per la Covid-19 en aquest període,
adaptant els grups i municipis a les circumstàncies i temps d’execució possibles.
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També consta que va finalitzar en data 21 de desembre de 2020, que es va dur a terme
correctament amb subjecció a les condicions establertes en els plecs i que atesa la naturalesa
de l’objecte del contracte no es va establir termini de garantia.
3. El responsable del contracte informa, en data 1 de juliol de 2021, que s’ha comprovat que el
servei s’ha prestat correctament amb subjecció a les condicions establertes en els plecs i que
no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista. En el mateix informe fa
constar que el contracte s'ha liquidat per un import total de 18.492,32 € (IVA inclòs) i que no
queden obligacions pendents d'abonar al contractista relacionades amb el servei i que es pot
procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 210.3 de la LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del contractista.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de les garanties dels contractes
correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona,
efectuada per decret núm. 2019-0003370 de data 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei de disseny i realització d'activitats del
programa d'educació ambiental del projecte " Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de
Tarragona" cofinançat pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, lot 1, per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
Segon. Retornar a l'empresa LIMONIUM SOCIETAT D’ACTUACIONS AMBIENTALS, SL
(B43917236) la garantia definitiva de l'esmentat contracte, per un import de NOU-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (960,04 €), constituïda el dia 15 de febrer de
2019 mitjançant carta de pagament núm. 2019000079 pel lot 1, 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 Tresoreria General i a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal.
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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 09:16:30

17. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE SET PROJECTES
CONSTRUCTIUS A LES CARRETERES T-3223, T-2034, T-321, T-324, TV-2043, T-3136 I TV3313, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 258.742,79 € (IVA INCLÒS).

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Unita de Projectes i Obres de l’Àrea del del Servei d’Assistència al Territori (SAT) ha
informat sobre la necessitat de contractar el servei d’assistència tècnica per a la redacció de set
projectes constructius a les carreteres T-3223, T-2034, T-321, T-324, TV-2043, T-3136 i TV3313.
Per la tramitació de la contractació s’han diferenciat 7 lots:
Assistència tècnica per la redacció de:
L'estudi informatiu del condicionament de la carretera T-3223 de la N-420 a la Torre de Fontaubella.
Tram: N-420 a Pradell de la Teixeta i variant de Pradell de la Teixeta.
LOT L'estudi d'impacte ambiental del condicionament de la carretera T-3223 de la N-420 a la Torre de
Fontaubella. Tram: N-420 a Pradell de la Teixeta i variant de Pradell de la Teixeta.
1
Projecte constructiu del condicionament de la carretera T-3223 de la N-420 a la Torre de Fontaubella.
Tram: N-420 a Pradell de la Teixeta i variant de Pradell de la Teixeta.
LOT Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de condicionament de la carretera TV-2034
de Valls a Vilabella. Trams: 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100.
2
LOT Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de condicionament de les carreteres T-310z i
T-321. De la T-310 a Vilanova d'Escornalbou.
3
LOT Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de condicionament de la carretera T-324 del
límit de la comarca de la Terra Alta a la N-420. Tram: Benissanet a la N-420
4
LOT Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de condicionament de la carretera TV-2043
d'Albinyana a la C-51. Tram: 0+700 a C-51.
5
LOT Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu d'actuacions puntuals de millores en la
seguretat i el drenatge a la carretera T-3136 de Botarell a la N-420.
6
LOT Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de condicionament de la travessera
d'Ulldecona. Carretera TV-3313.
7

A aquests efectes, el Cap de secció de construcció i laboratori de materials, ha redactat la
memòria justificativa de la necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de
la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del
contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el compliment
dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el responsable del contracte ha
redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han
de regir la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a la
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redacció de set projectes constructius i un estudi d’impacte ambiental a les carreteres T-3223,
T-2034, T-321, T-324, TV-2043, T-3136 i TV-3313, amb un pressupost base de licitació de
258.742,79 € euros (IVA inclòs), distribuït de la manera següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Import base licitació
(IVA exclòs)

Tipus IVA aplicable 21%

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

44.803,04 €

9.408,64 €

54.211,68 €

Lot 2

39.802,69 €

8.358,56 €

48.161,25 €

Lot 3

37.449,98 €

7.864,50 €

45.314,48 €

Lot 4

33.253,69 €

6.983,27 €

40.236,96 €

Lot 5

24.803,40 €

5.208,71 €

30.012,11 €

Lot 6

20.979,52 €

4.405,70 €

25.385,22 €

Lot 7

12.744,70 €

2.676,39 €

15.421,09 €

TOTAL

213.837,02 €

44.905,77 €

258.742,79 €

3. En data 5 de juliol de 2021 la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la legalitat
del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (no harmonitzat), en aplicació dels
articles del 156 al 158 de la LCSP.
3. La competència per aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de
contractació per procediment obert del servei d’assistència tècnica esmentat, correspon a la
Junta de Govern per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per
decret núm. 2019-003370, de 14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID 81a0e43b-aa95-41b7-be71f978502e6093) i l’inici de l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei d’
assistència tècnica per a la redacció de set projectes constructius a les carreteres T-3223, T2034, T-321, T-324, TV-2043, T-3136 i TV-3313.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció de
set projectes constructius a les carreteres T-3223, T-2034, T-321, T-324, TV-2043, T-3136 i TV3313, amb un pressupost base de licitació de 258.742,79 € (IVA inclòs), segons el
desglossament següent:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 09:16:30

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

Import base licitació
(IVA exclòs)

Tipus IVA aplicable 21%

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

44.803,04 €

9.408,64 €

54.211,68 €

Lot 2

39.802,69 €

8.358,56 €

48.161,25 €

Lot 3

37.449,98 €

7.864,50 €

45.314,48 €

Lot 4

33.253,69 €

6.983,27 €

40.236,96 €

Lot 5

24.803,40 €

5.208,71 €

30.012,11 €

Lot 6

20.979,52 €

4.405,70 €

25.385,22 €

Lot 7

12.744,70 €

2.676,39 €

15.421,09 €

TOTAL

213.837,02 €

44.905,77 €

258.742,79 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID 30801b9d-a5e0-43eb-96a9aae71bc0b1ed), que juntament amb el Plec de prescripcions tècniques (ID 778d570b-4fe6479d-bfc1-a3db8540a0c1), han de regir l’esmentada contractació.
Quart. Autoritzar la despesa de 258.742,79 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació 3050 / 453 / 61903 / 02 del pressupost de la Diputació.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert, d’acord amb l’article 135 de la
LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAT.
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.

18. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT, DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA DE MAQUINÀRIA AMB DESTINACIÓ A LA
CONSERVACIÓ DE LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOTS 1 I 2,
AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ DE 1.089.000,00 € (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. L'Àrea de Servei d'Assistència al Territori ha iniciat la contractació del servei d'assistència de
maquinaria necessari per dur a terme els treballs de conservació i assistències que ha d’
executar el SAT a la xarxa local de carreteres i a vials municipals de la provincia de Tarragona.
Les unitats a contractar són les que resten definides en el quadre de preus unitaris.
Per la naturalesa del contracte, es considera la següent divisió en lots:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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LOT 1: Xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i vials de titularitat
municipal de les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Baix Penedès, Alt Camp i
Conca de Barbera.
LOT 2: Xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i vials de titularitat
municipal de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.
2. El cap d'Àrea del Servei d'Assistència al Territori (SAT) ha redactat la memòria justificativa
de la necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte i l’informe
sobre les repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Per part de la Unitat de Contractació i Expropiacions es va enviar l’anunci d’informació prèvia
al Diari Oficial de la Unió Europea amb data 24 de març de 2021, d’acord amb l’art. 134 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
4. Per tal d’iniciar el tràmits per contractar aquest servei, el cap d'Àrea del Servei d'Assistència
al Territori (SAT) ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament
amb el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i
Expropiacions, ha de regir la contractació del servei esmentat, mitjançant procediment obert,
amb un pressupost màxim de licitació de 1.089.000,00 € (IVA inclòs).
5. 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. L’article 134 de la LCSP, permet reduir els terminis de presentació de les proposicions en els
procediments oberts sotmesos a regulació harmonitzada en la forma que en aquests preceptes
es determina.
3. Per raó de la quantia, aquesta contractació es tramitarà per procediment obert (harmonitzat),
en aplicació dels articles 22 i 156 a 158 de la LCSP.
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4. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada dels contractes que
hagin de començar a executar-se en l'exercici següent, sotmetent l'adjudicació a la condició
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que hagin de finançar el contracte
corresponent.
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5. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
6. La competència per a aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de
contractació, per procediment obert, del servei d'assistència de maquinaria necessari per dur a
terme els treballs de conservació i assistències que ha d’executar el SAT a la xarxa local de
carreteres i a vials municipals de la provincia de Tarragona, correspon a la Junta de Govern per
delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 20190003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document 24f7e97f-c05f-4127b4c7-e24b48352982) i l’inici de l’expedient de contractació del servei d'assistència de
maquinària amb destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lots
1 i 2.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del servei d'assistència de maquinària amb
destinació a la conservació de les carreteres de la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2, mitjançant
procediment obert harmonitzat, amb un pressupost màxim de licitació de 1.089.000,00 € (IVA
inclòs):

Import màxim de licitació
(IVA exclòs)

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

Pressupost màxim de
licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

585.000,00 €

122.850,00 €

707.850,00 €

Lot 2

315.000,00 €

66.150,00 €

381.150,00 €

Total

900.000,00 €

189.000,00 €

1.089.000,00 €

TERCER. Aprovar el PCA particulars (ID document f684315b-b457-457b-b619-f14cd917436ei
el PPT (ID document (ID 8ceb1990-59b1-464f-a6b4-161c04085d25 que han de regir l’
esmentada contractació.
QUART. Autoritzar la despesa màxima de 1.089.000,00 € (IVA inclòs) per al finançament d’
aquest contracte, amb el desglossament següent:
Any

Import

Aplicació Pressupostària

2022

3060-453-20300

496.100,00€

2022

3060-134-22799

48.400,00€

2023

3060-453-20300

496.100,00€
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2023

3060-134-22799

48.400,00€

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, per procediment obert harmonitzat, amb publicitat al
Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de Contractant de la Diputació d’acord amb els
articles 135 i 156 a 158 de la LCSP.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAT.
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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.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 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.

19. APROVAR FULL D’APREUAMENT DE FINCA AFECTADA PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA CARRETERA T-313 AMB L’ACCÉS A
RIUDECANYES.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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).
Aquesta aprovació, que porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats pel Projecte, també va declarar la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, la relació dels quals consta al Projecte esmentat i va ser aprovada
inicialment en el mateix acord, amb obertura i pràctica del corresponent període d’informació
pública.
2. El Sr. XXX, propietari de la finca número XX del parcel·lari del Projecte esmentat, va
autoritzar a la Diputació de Tarragona l’ocupació de la seva finca per executar les obres del
Projecte esmentat, previ cobrament de l'import del preu just fins al límit on existeix acord entre
el propietari i la Diputació, en el benentès que el cobrament de l’esmentat import no implica la
conformitat del propietari afectat amb el preu just ofert per Diputació i que les parts es
reservaven totes les accions legals pertinents en defensa dels seus drets i interessos.
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Per això, la Junta de Govern, en la seva sessió de 15 de juny de 2021, va aprovar el pagament
de 5.323,61 euros, mitjançant transferència bancària, al propietari esmentat.
No obstant l’exposat, no s’ha pogut arribar al mutu acord amb el propietari de la finca número
XX del parcel·lari de l’esmentat Projecte, en relació a la quantia del preu just ofert per la
Diputació per l'afectació d’aquesta finca.
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3. El Sr. XXX va presentar, el 26 d’abril de 2021 (Registre d'entrada núm. 1-2021-015175-1 d’
aquesta Corporació de data 30 d’abril de 2021), el seu full d'apreuament amb la seva valoració
fonamentada de l’afectació a la seva finca, del terme municipal de Riudecanyes, amb el
següent import:

Finca

Titular

Polígon

Parcel·la

Import

XX

XXX

X

XXX

58.441,40 €

4. El 16 de juliol de 2021, el senyor XXX, enginyer agrònom, ha redactat en nom de la
Diputació el full d’apreuament de la finca ressenyada com a número XX, amb l’import següent:

Finca

Titular

Polígon

Parcel·la

Import

XX

XXX

X

XXX

5.323,61 €

Fonaments de dret
1. L’article 30 de la LEF estableix que l’Administració ha d’estendre un full d’apreuament
fonamentat del valor objecte de l’expropiació, que s’ha de notificar al propietari, el qual, dins
dels deu dies següents, pot acceptar-lo simplement o bé rebutjar-lo. En aquest segon cas té
dret a fer al·legacions.
2. L’article 31 de la LEF diu que si el propietari rebutja el preu fonamentat ofert per l’
Administració, s’ha de passar l’expedient de preu just al Jurat provincial d’expropiació.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Rebutjar el full d'apreuament presentat a la Diputació de Tarragona pel senyor XXX,
amb el valor fonamentat de la seva finca número XX, afectada per l'execució de les obres del
Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes, amb un
import de 58.441,40 €.
SEGON. Aprovar el full d’apreuament realitzat per l'enginyer agrònom senyor XXX, en nom de
la Diputació de Tarragona, de la finca número XX, afectada per l'execució de les obres del
Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes, que
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ascendeixen a la quantitat total de CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-UN CÈNTIMS (5.323,61).
TERCER. Traslladar el full d’apreuament de la Diputació de Tarragona al propietari de la finca
esmentada, per tal que pugui acceptar-lo o rebutjar-lo, i presentar les al·legacions que jutgi
pertinents, tot en el termini de 10 dies hàbils.
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QUART. En el cas que es rebutgi el full d’apreuament aprovat per la Diputació, i en tot cas
transcorregut l’esmentat termini de 10 dies hàbils, trametre el corresponent expedient al Jurat d’
Expropiació de Catalunya perquè resolgui el que s’escaigui sobre el preu just de l’esmentada
finca.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

Gestió de Serveis Generals
20. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REFORMA DE LES CAMBRES DE BANY
PER LES OBRES DE REFORÇ ESTRUCTURAL AL CONSERVATORI DE MÚSICA DE
TORTOSA.
De conformitat amb la proposta de Gestió de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM, ha elaborat el Projecte de reforma de les
cambres de bany per les obres de reforç estructural al Conservatori de Música de Tortosa (exp.
8004330008-2021-0008446), signat electrònicament el dia 14 de juny de 2021, amb un
pressupost d'execució per contracta de 23.816,27 euros, que tenen la consideració d’obres
locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és reformar les cambres
sanitàries situades en la primera planta del Palau Oriol. La intervenció consisteix en arrencar el
mobliliari i l’equipament fix, enderrocar envans i redistribuir-los, sanejar parament horitzontals i
verticals, executar noves instal·lacions d’aigua, desguàs, enllumenat i electricitat, instal·lar nous
sanitaris i col·locar noves portes de fusta.
3. El 8 de juliol de 2021 l’arquitecta tècnica de la unitat d’Arquitectura Municipal ha acreditat
que:

Les obres es classifiquen, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, en el grup d’obres de reforma.
Es tracta d’obres que no afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.

Fonaments de dret
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1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia aprovació
del projecte corresponent.
2. L’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, relatiu a la
supervisió de projectes prèvia a la seva aprovació, estableix el caràcter facultatiu de l'informe
de supervisió en els projectes de pressupost base de licitació inferior a 500.000 euros, llevat
que es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.
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3. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’ajustar al
procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
4. La competència per aprovar els projectes d’obres i serveis, la contractació o concessió dels
quals sigui competència de la Presidència i estiguin previstos en el pressupost corporatiu
correspon a la Junta de Govern per raó de la delegació efectuada per la presidenta de la
Diputació de Tarragona, mitjançant el decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Projecte de reforma de les cambres de bany per les obres de reforç
estructural al Conservatori de Música de Tortosa.
2. Sotmetre a informació pública el projecte esmentat, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica, per un període de 30 dies hàbils,
durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

TRÀMIT D'URGÈNCIA
Projectes Europeus i Regió del Coneixement
21. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER COFINANÇAR LES
OPERACIONS INCLOSES EN ELS PECT PRESENTATS PELS AJUNTAMENTS I ELS
CONSELLS COMARCALS DEL BAIX PENEDÈS, CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES
DE L’EBRE AMB LA PARTICIPACIÓ D’ENS LOCALS D’AQUESTES COMARQUES,
UNIVERSITATS I ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA QUE HAGIN ESTAT
SELECCIONATS PER SER BENEFICIARIS DINS DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER
L’ORDRE GAH/95/2016, DE 26 D’ABRIL DEL DGAPH.
De conformitat amb la proposta de l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El 4 de maig de 2016 va sortir publicada al DOGC l’ORDRE GAH/95/2016, de 26 d’abril,
pel qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020 i s’obre la convocatòria.
2. El 27 de setembre de 2016 es publica al Butlletí Oficial de la província de Tarragona
(BOPT) les Bases Específiques Reguladores del cofinançament de projectes d’
especialització i competitivitat territorial (PECT), en endavant Bases ajuts PECT 2016,
presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre amb la participació d’altres ens locals de les comarques i universitats i
entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de
finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’
abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya- DGAPH per a PECT del FEDER, de la Unitat de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement, de l’Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació,
de la Diputació de Tarragona.
3. El 25 d’abril de 2018 va sortir publicada al DOGC la Resolució GAH/815/2018, de 19
d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020.
4. Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 21 de desembre de 2018, es
van aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat
el text íntegre, al BOPT, en data 27 de febrer de 2019.
5. La situació excepcional durant l’any 2020 provocada per la Covid-19 comporta una
modificació substancial en la tramitació dels ajuts gestionats per la Generalitat de
Catalunya amb l’efecte d’haver de revisar les certificacions de despesa presentades pels
beneficiaris des del primer dia i, en conseqüència, ocasiona l’absència de transferències
econòmiques als socis dels PECT. La voluntat de la Diputació, amb l’aprovació de les
Bases ajut PECT 2016, era esdevenir complementari a l’acció de foment amb recursos
europeus amb els quals es pretenia sumar esforços amb la voluntat de reforçar les
aliances estratègiques entre el món local, els centres de recerca i universitaris i els
actors privats del territori d’acord amb els requeriments de l’estratègia RIS3CAT com a
mecanisme per contribuir al desenvolupament de l’economia municipal mitjançant la
gestió del coneixement.
6. S’obre una primera convocatòria en data 24 de novembre de 2020 en què s’inclou la
despesa executada i pagada fins a 31.12.2019.
7. L'objecte i finalitat d'aquesta convocatòria , en l’any 2021, és la de donar continuïtat a la
voluntat de la Diputació de Tarragona de cofinançar les operacions incloses en els PECT
presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes
comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats
per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’
abril del DGAPH, i abastar en aquest cas, la despesa executada i pagada fins 31.12.2020
8. Les actuacions subvencionables per aquesta convocatòria són:
Aquelles actuacions i amb els imports màxims corresponents que hagin estat
seleccionades a la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, d’acord amb les següents
consideracions:
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A. Seran elegibles totes les actuacions que, de manera inequívoca, responguin a la
naturalesa del PECT i estiguin directament relacionades amb l'objecte de les
operacions i actuacions específiques presentades, resultin estrictament
necessàries i s'efectuïn dins del termini d'execució i d'acord amb la normativa
aplicable a cada tipus de despesa:
B. Despeses de personal: Despeses de personal de nova contractació i personal ja
contractat dedicat inequívocament a l’operació subvencionada.
C. Despeses de col·laboracions externes que estiguin vinculades directament i
objectivament a les operacions incloses en els PECT.
D. Despeses de subministraments directament vinculades als projectes del PECT.
E. Despeses d’adquisició d’equipament i instrumental, en la mesura en que s’utilitzin
per a l’operació adscrita al PECT i en el període que duri el projecte.
F. Despeses d’inversió que estiguin vinculades directament i objectivament a les
operacions incloses en els PECT
G. Despeses d’amortització d’equipament i instrumental, en la mesura en que s’
utilitzin per a l’operació adscrita al PECT i en el període que duri el projecte.

9. La previsió del crèdit pressupostari per a l’exercici 2021, preveu les següents aplicacions
pressupostàries:

2021
5050.432.48000.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Entitats
sense ànim lucre

681.278,98

5050.439.46200.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Ajuntaments

55.629,50

5050.439.46500.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Consells
Comarcals

56.009,29

5050.432.76200.01 – Subvencions foment de projectes PECT del Territori Ajuntaments

100.000,00

5050.432.78000.01 – Subvencions foment projectes PECT del Territori – ENL

28.000,00
Total

920.917,77

Fonaments de dret

1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, juntament amb les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010 del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions per cofinançar les operacions incloses en els
PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques,
universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris
dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, d'acord
amb els següents apartats:
Primer.- Objecte i finalitat
Cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells
comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’
ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat
seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de
26 d’abril del DGAPH.
Segon.- Actuacions subvencionables
Aquelles actuacions i amb els imports màxims corresponents que hagin estat seleccionats a
Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, d’acord amb les següents consideracions:
Seran elegibles totes les actuacions que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa del
PECT i estiguin directament relacionades amb l'objecte de les operacions i actuacions
específiques presentades, resultin estrictament necessàries i s'hagin efectuat fins al 31 de
desembre del 2020 i d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa:
Despeses de personal: Despeses de personal de nova contractació i ja contractat
dedicat inequívocament a l’operació subvencionada.
Despeses de col·laboracions externes que estiguin vinculades directament i
objectivament a les operacions incloses en els PECT.
Despeses de subministraments directament vinculades als projectes del PECT.
Despeses d’adquisició d’equipament i instrumental, en la mesura en que s’utilitzin per a l’
operació adscrita al PECT i en el període que duri el projecte.
Despeses destinades a inversió que estiguin vinculades directament i objectivament a
les operacions incloses en els PECT
Despeses d’amortització d’equipament i instrumental, en la mesura en que s’utilitzin per
a l’operació adscrita al PECT i en el període que duri el projecte.

No serà despesa elegible en aquesta convocatòria:
El concepte de despeses indirectes.
Els impostos indirectes, com l’impost sobre el valor afegit o similars.
Les despeses financeres.
L’adquisició de terrenys no edificats i edificats per sobre del 10% de la despesa total
elegible de l’operació a la qual estigui vinculada.
Les contribucions en espècie.
Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives.
Les despeses de procediments judicials.
Les despeses de garanties bancàries.
La despesa relativa a contractes de formació i/o pràctiques, al personal funcionari.
Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per a la realització de l’operació
adscrita al PECT.
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En el cas de projectes internacionals, les despeses que estiguin directament i
inequívocament vinculades al desenvolupament del PECT, que suposin desplaçaments
internacionals.
Les facturacions entre entitats participants en un mateix PECT.
L’adquisició de béns i serveis mitjançant contractes públics, els descomptes efectuats i
els pagaments a càrrec del contractista en concepte de taxes de direcció d’obra, control
de qualitat o qualsevol altre derivat de l’execució del contracte que estigui inclòs en el
preu.
Les despeses en que el proveïdor tingui amb el sol·licitant segons els supòsits establerts
en l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei General de Subvencions i, en
general, el que determina la normativa mercantil i tributària aplicable a l’Estat espanyol.
Les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació del dossier tècnic i
administratiu vinculat a la sol·licitud de la subvenció, hores de seguiment de visites
tècniques per part de l’Administració i, en general, qualsevol despesa de gestió de la
sol·licitud de finançament.
Partides calculades per part de les entitats beneficiàries a tant alçat o definides com a
despeses “per a imprevistos” dins del PECT.
Aquelles despeses que hagin estat presentades a la convocatòria de subvencions per
cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels Ajuntaments i els
Consells Comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense
finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria
regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, aprovada per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona el 24 de novembre de 2020.

Tercer.- Requisits dels beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria de cofinançament totes les entitats que tinguin la condició de
soci d’un projecte PECT seleccionat per ser beneficiaris de cofinançament FEDER dins de la
convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a PECT del
FEDER, quan executin operacions que es portin a terme a municipis de les comarques del Baix
Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Quart.- Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la base vuitena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms i, a més, han de
complir els requisits següents:
Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
No ser deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona ni dels seus organismes
autònoms.
Complir la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de
Catalunya per a la contractació i execució de les actuacions subvencionades.
Complir la normativa aplicable en l’àmbit patrimonial i per la normativa sectorial que
correspongui.
Atendre la legislació aplicable en matèria de sostenibilitat que garanteixi una gestió
pública responsable amb criteris socials i ambientals.
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Complir el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Trametre la informació que sigui necessària perquè la Diputació de Tarragona consideri
com a financerament sostenible la inversió municipal
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 consta a la sol·licitud. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar d’
ofici l’exactitud i veracitat de la declaració, excepte que hagi estat expressament desautoritzada
a la consulta de dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS). Si s’ha desautoritzat la consulta, s’ha de requerir el
sol·licitant perquè aporti la documentació necessària per a comprovar la veracitat de la
declaració. La declaració responsable també s’ha de presentar si en el moment de la
justificació i pagament han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
Cinquè.- Règim de concessió
Concurrència competitiva
Sisè.- Forma i termini de presentació de les sol·licituds i del compte justificatiu
S’haurà de presentar la documentació que conté tant la sol·licitud com el compte justificatiu
electrònicament fins al 30 de setembre de 2021 i des de l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPT.
La documentació que conté la sol·licitud i el compte justificatiu ha de ser signada pel
representant legal de l’entitat beneficiària d’una operació englobada en un projecte PECT que
hagi estat seleccionat per obtenir cofinançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l’
ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH per a PECT del FEDER.
En aquesta documentació caldrà indicar cadascuna de les operacions per a les quals se
sol·licita el cofinançament de la Diputació de Tarragona indicant el Projecte PECT en el qual es
troben incloses.
Setè.- Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds
Formulari de sol·licitud i formulari de compte justificatiu estandarditzats que estaran disponibles
a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona pot demanar tota aquella documentació que sigui necessària per
completar la sol·licitud d’acord amb els requisits establerts a la convocatòria del DGAPH.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida es podrà
realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10
dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la
documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
La presentació de la sol·licitud de subvenció i la justificació de la despesa executada i pagada,
tindran lloc en el mateix acte. En aquest sentit:
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a. Per a la correcta presentació de la sol·licitud de subvenció, el beneficiari haurà d’omplir i
trametre per la Seu Electrònica, el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació
que el complementa, degudament signat.
b. Per a la correcta justificació de la subvenció, el beneficiari haurà d’aportar la
documentació següent:
Memòria breu del desenvolupament de l’operació i de l’assoliment dels objectius recollits
en la sol·licitud.
Justificació documental de la difusió feta del finançament de la diputació. Els beneficiaris
han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Tarragona en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. El
suport s’expressarà fent constar “amb el suport de” i el logotip de la Diputació d’acord
amb la imatge gràfica corporativa (http://www.dipta.cat/ca/imatgecorporativa).
Compte justificatiu de despeses, segons model que trobareu a la Seu Electrònica de la
Diputació de Tarragona, i que haurà de contenir:
Balanç econòmic de l’actuació subvencionada, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que hagi generat.
Relació classificada de les despeses de l’activitat amb identificador del creditor i
del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
Detall d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència, adjuntant a més les
factures i, la documentació acreditativa de pagament.
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 Llei general de subvencions.
Declaració responsable acreditant la custòdia de la documentació justificativa de
les despeses i el seu pagament efectiu, factures, relacions de transferència i
altres documents de valor probatori equivalent.

Les entitats beneficiàries han de conservar en el seu poder i disposar de tots els documents
justificatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc en el transcurs de l’execució de
cada operació.
A la finalització de l’operació, l'ens beneficiari ha d’aportar còpia del certificat de finalització de l’
operació amb la valoració tècnica i financera dels resultats de la operació subvencionada.
Vuitè.- Criteris de valoració i ponderació
El criteri objectiu de valoració i ponderació de les sol·licituds és el d’haver estat projecte PECT
seleccionat dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH
per a PECT del FEDER.
Novè.- Finançament de l’actuació
Les subvencions atorgades s’entenen fixades en l’import establert en la resolució de la
concessió i, en cap cas, no poden excedir del 25% de la despesa elegible de l’operació
subvencionada.
L’import de cofinançament que s’atorgui a cada operació subvencionada, té la condició de
subvenció pública i, com a tal, pot ser revocada i/o reduïda en tot moment per les causes
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previstes en la legislació vigent, en les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona o en aquesta convocatòria.
Les subvencions atorgades tenen caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Si les actuacions es financen conjuntament amb altres programes o plans, en cap cas la suma
de les subvencions i altres ingressos concedits per a una mateixa actuació pot superar el 100%
del seu pressupost elegible.
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Desè.- Resolució de les sol·licituds
El procediment de resolució de sol·licituds es regirà per allò establert a la base 13 de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
1. El resultat de l’avaluació de les sol·licituds s’ha de concretar en un informe emès, a partir
de l’informe tècnic de la unitat gestora, per un òrgan col·legiat integrat per dos
representants de l’àrea, servei o unitat instructora de les subvencions que s’avaluïn, un
dels quals actua com a secretari de l’òrgan, i un representant de la Unitat de Secretaria
General. Si es considera oportú, puntualment i de manera motivada, la convocatòria pot
disposar la incorporació d’un altre membre.
2. La unitat instructora, a la vista de l’expedient i de l’informe d’avaluació, ha d’emetre la
proposta de resolució, degudament motivada, amb indicació de:
sol·licitant o sol·licitants per als quals es proposa la concessió de les subvencions i la
quantia;
criteris de valoració que s’han utilitzat;
sol·licituds que proposa desestimar i els motius;
sol·licituds que no s’admeten a tràmit i les circumstàncies determinants; i,
sol·licituds de les quals se’n declara el desistiment i el motiu d’aquest.
Aquesta proposta de resolució té caràcter de definitiva.
Onzè.- Crèdit pressupostari i import màxim
Sobre l’import executat i pagat durant l’exercici 2020, s’aplicarà el coeficient de subvenció del
25 per cent previst en aquesta convocatòria.
No es pot superar els 500.000 d’import de subvenció euros pel conjunt d’operacions d’un
mateix ens beneficiari, considerant el conjunt de PECTs en els que participi.
La quantia total màxima de les subvenció convocada és de 920.917,77 euros.
Els crèdits pressupostaris als quals s’imputen la convocatòria són els següents:
2021
5050.432.48000.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Entitats
sense ànim lucre

681.278,98

5050.439.46200.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Ajuntaments

55.629,50

5050.439.46500.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Consells
Comarcals

56.009,29

5050.432.76200.01 – Subvencions foment de projectes PECT del Territori Ajuntaments

100.000,00

5050.432.78000.01 – Subvencions foment projectes PECT del Territori – ENL

28.000,00
Total

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 09:16:30

920.917,77

Dotzè.- Ordenació i instrucció del procediment
L’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement és l’encarregada de l’ordenació i
instrucció del procediment.
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Tretzè.- Òrgan competent
L’òrgan competent per a la resolució de concessió de la subvenció és la Presidenta de la
Diputació de Tarragona o l’òrgan en qui delegui expressament.
Catorzè.- Termini i mitjà de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i publicar les resolucions a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona és de sis mesos a comptar des del termini de presentació de les sol·licituds. La
manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter desestimatori.
La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun dels beneficiaris amb caràcter general.
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de la resolució de la
seva concessió.
Quinzè. Règim de recursos
Si es volen impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i els actes dictats en la seva
execució i que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos des de la
publicació corresponent o des de la seva notificació individual, si escau, i amb caràcter
potestatiu mitjançant recurs de reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que
els ha dictat o bé davant de l’òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per
delegació, en el termini d’un mes des de la publicació corresponent o des de la seva notificació
individual, si escau.
Setzè. Contractació i termini d’execució de les actuacions
La contractació de les actuacions s’ha de fer d’acord amb el que estableix la legislació de
contractes del sector públic i la normativa patrimonial.
Es considerarà objecte de la subvenció, per aquesta convocatòria, la despesa executada i
pagada, corresponent a les actuacions subvencionables fins al 31 de desembre de 2020.
Dissetè . Canvi d’actuació
Els beneficiaris no poden modificar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció
atorgada. En aquest cas, és d’aplicació la base 32 de les Bases Generals de Subvencions de
la Diputació de Tarragona.
Divuitè. Control financer
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s’entenen
com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això,
els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui requerir
la Diputació i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a
terme els òrgans de control competents, així com aportar tota la informació que se’ls requereixi
en l’exercici de les actuacions anteriors.
L’ens beneficiari ha de comunicar a la Diputació qualsevol actuació de verificació i control que s’
efectuï en relació amb el projecte PECT objecte de cofinançament d’acord amb aquesta
convocatòria, així com el resultat de la mateixa.
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Dinovè.- Pagament
El pagament de la subvenció es realitzarà, amb posterioritat a la concessió de la resolució de
concessió, d’acord amb el que estableix la base 29 de les Bases Generals de Subvencions de
la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms un cop que la unitat gestora hagi
revisat la documentació justificativa de la subvenció.
No es preveu la realització de pagaments parcials.
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Vintè.- Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb qualsevol altre tipus d’
ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi
el cost total de l’actuació subvencionada.
Vint-i-unè.- Subcontractació
L’ens beneficiari d’aquesta subvenció ha de comunicar a la Diputació de Tarragona l’
autorització prèvia de la DGAPH per poder subcontractar total o parcialment el
desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen l’execució de l’activitat
subvencionada d’acord amb els criteris continguts en la convocatòria regulada per l’ordre GAH
/95/2016, de 26 d’abril. Les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec del
beneficiari de la subvenció.
Vint-i-dosè.- Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi d’acord
amb la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril i amb la resta de
normativa aplicable i s’obtingui l’autorització expressa de la Diputació de Tarragona.
Tampoc no es pot concertar l’execució en els supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La Diputació de Tarragona pot demanar tota aquella documentació que sigui necessària per
completar la documentació presentada al tràmit de justificació.
Vint-i-tresè.- Graduació per incompliments
Els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades en la
concessió de les subvencions són els que disposa la base vint-i-cinquena de les Bases
generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Vint-i-quatrè. Publicació de la convocatòria
L’extracte de la convocatòria es remet a la base de Datos Nacional de Subvenciones, qui la
publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, al BOPT i es publica l’Acord d’
aprovació de la convocatòria a la seu electrònica de la Diputació.
En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi d'aquesta
convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
SEGON. Autoritzar el crèdit corresponent a l’exercici 2021 d'aplicació de la convocatòria, per
import total de 920.917,77 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i amb la
distribució següent:
2021
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5050.432.48000.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Entitats
sense ànim lucre
5050.439.46200.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Ajuntaments

55.629,50

5050.439.46500.01 – Subvencions foment projectes PECT del territori. Consells
Comarcals

56.009,29

5050.432.76200.01 – Subvencions foment de projectes PECT del Territori Ajuntaments

100.000,00

5050.432.78000.01 – Subvencions foment projectes PECT del Territori – ENL

28.000,00
Total

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 21369F3F32104CA5BC0FB7A06D8194D1 i data d'emissió 15/09/2021 a les 11:24:20

681.278,98

920.917,77

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, al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya i al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
QUART. Comunicar aquest 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 de Tarragona.

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 27 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 15/09/2021 a les 09:16:30

