
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A la ciutat de Tarragona, a 10 de juny de 2016 
 
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de 
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la 
Junta de Govern, sota la Presidència l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, 
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs. 
Diputats: 
 
           Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech 

Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern 
Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova 

 Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia 
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon 
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra  

           Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual 
 Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora 
 
Excusa la seva assistència l' Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed. 
 
Actua de Secretari la Sra. Maite Velayos Esplugas, cap de secció de 
Secretaria per absència de la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària 
General de la Diputació. 
 
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la 
Diputació. 
 
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la 
Presidència de data 16 de juliol de 2015 núm. registre -2015-002266 i 
per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, 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. 
 
 
SECRETARIA  
 
Secretaria General 
  
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL 
DIA 3 DE JUNY DE 2016.  
 
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 3 de juny de  
2016. 



 

 
 
 
 
 
 
GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ  
 
Comunicació 
 
PUNT 2.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL LO RAFAL 
PER A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE CARÀCTER LOCAL I 
COMARCAL. CONVOCATÒRIA 2015 
 
FETS 
 
1. Revisada la documentació tramesa per l’Associació Cultural Lo Rafal, 
d’Alcanar, per justificar la subvenció concedida el seu dia per a l’edició 
d'una publicació periòdica de caràcter local i comarcal, s’ha comprovat 
que les actuacions subvencionades no s’han dut a terme al 100%, tot i 
que l'import total de les despeses executades per a l'actuació 
subvencionada han estat superiors a l’import del pressupost presentat 
inicialment, el qual va servir per a quantificar l’import de la subvenció. 
 
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases específiques 
reguladores de la concessió de subvencions de la Diputació del 
Pressupost 2015 estableixen:  
 
(...) ”L'import de la subvenció concedida en cada cas, tindrà el caràcter 
d'import màxim. Si el cost efectiu final de l'actuació resulta inferior al 
pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o 
així ho considera l'òrgan competent a l'examinar la documentació 
justificativa, s'abonarà parcialment la subvenció en la quantitat 
proporcional segons el percentatge de subvenció establert en l'acord de 
concessió. 
 
No obstant això, si en la documentació justificativa de despeses i 
ingressos presentada es reflecteix que no s’han publicat tots els 
números previstos a la sol·licitud de subvenció, l’import de subvenció a 
abonar es reduirà parcialment en la quantitat proporcional al nombre 
d’exemplars no publicats (...). 
 
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 i bases específiques de Subvencions de la 
Diputació de Tarragona. 

4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona. 
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui 
contrari a la Llei general de subvencions. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer . Lliurar al següent beneficiari la quantitat que s'indica, amb 
càrrec a la partida 2016-5020-491-48900-02, projecte número 
201552095 i número d'assentament del pressupost ordinari que es fa 
constar:  
 
Beneficiari:  Associació Cultural Lo Rafal  
Municipi:  Alcanar 
Concepte subvenció: Revista Lo Rafal 
Data Acord concessió:  25-09-2015 
Pressupost Elegible:  1.300,00 euros 
Import concedit:  1.016,80 euros 
% subvenció sobre pressupost elegible:  78,22% 
Despesa justificada:  3.869,10 euros. No obstant això, només han 
publicat el 75% de revistes del total previst. 
Import a pagar amb reducció:  762,60 euros 
Import no justificat a donar de baixa:  254,20 euros 
Número d'operació anterior:  2015040556 
 
Total a pagar:  762,60 euros 
 
Segon . En cas que el beneficiari tinguin deutes pendents amb aquesta 
Diputació es procedirà a la compensació de crèdit. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció 
per tal que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de 
l’obligació i doni de baixa el crèdit restant un cop transcorreguts els 
terminis establerts. 
 
Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 
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'un mes des de l'endemà de la notificació, 
davant del president de la Diputació. 

 
 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ-SAC  
 
Cultura 
 
PUNT 3.- PROPOSTA DE PAGAMENT PROPORCIONAL A L'IMPORT 
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A DIVERSOS 
AJUNTAMENTS PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE FOMENT 
CULTURAL. 
 
FETS 
 
1. Revisada la documentació tramesa per diversos ajuntaments per tal 
de justificar la subvenció concedida en el seu dia, s’ha comprovat que 
l’import total de la despesa executada de l’actuació subvencionada ha 
estat inferior a l’import del pressupost presentat inicialment, el qual va 
servir per a quantificar l’import de la subvenció.          
                          
2. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del 
Pressupost 2015 estableixen que: “L’import de la subvenció concedida 
s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost 
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de 
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir 
el percentatge de subvenció concedida”. 
 
3. Els interessats fan constar que la justificació presentada és la totalitat 
de la despesa feta, per aquest motiu es proposarà el pagament 
proporcional de la subvenció corresponent.  
 
 
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 i bases específiques de Subvencions de la Diputació 
de Tarragona. 
 
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona. 
 
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu. 
 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 



 

 Primer.-  Aprovar els expedients de justificació, que es relacionen més 
avall, presentats pels beneficiaris de subvencions. 
 
Segon.-  Lliurar als següents ajuntaments la quantitat que s'indica, amb 
càrrec a la partida i número d'assentament del pressupost ordinari que 
en cada cas es fa constar. 
 
Beneficiari:  Ajuntament de Benifallet 
Municipi : Benifallet 
Concepte subvenció:  Activitats Culturals 
Data Acord concessió:  19-06-2015 
Aplicació Pressupostària:  2016-2010-334-46203-02 
Pressupost Elegible : 3.000,00 euros 
Pressupost Mínim a Executar : 2.527,20 euros 
Import concedit : 454,90 euros 
% subvenció sobre pressupost elegible : 18,00% 
Despesa Justificada:  912,72 
Despesa justificada elegible:  857,08 euros 
Import a pagar amb reducció:  154,23 euros 
Import no justificat a donar de baixa : 300,67 euros 
Número d'operació anterior:  2015027236 
 
Incidència: Aquest Ajuntament ha justificat 912,72 euros dels quals 
55,64 son despeses gastronòmiques que s'han exclòs de la justificació 
 

Beneficiari:  Ajuntament de Montbrió del Camp 
Municipi:  Montbrió del Camp 
Concepte subvenció:  Activitats Culturals 
Data Acord concessió:  19-06-2015 
Aplicació Pressupostària:  2016-2010-334-46203-02 
Pressupost Elegible:  13.900,00 euros 
Pressupost Mínim a Executar:  11.709,36 euros 
Import concedit:  1.873,50 euros 
% subvenció sobre pressupost elegible:  16,00% 
Despesa justificada:  9.536,52 euros 
Import a pagar amb reducció:  1.525,84 euros 
Import no justificat a donar de baixa:  347,66 euros 
Número d'operació anterior:  2015027296 
 

Total:  1.680,07 euros  
 

Terce r. En cas que els beneficiaris tinguis deutes pendents amb 
aquesta Diputació es procedirà a la compensació de crèdit. 

Quart.  Notificar-ho als beneficiaris 
 
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació de Tarragona 
per tal que tramiti l’expedient d’aprovació del reconeixement de 
l’obligació i doni de baixa els crèdits restants d’acord als terminis 
establerts. 
 



 

 
 
 
Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 
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'un mes des de l'endemà de la notificació, 
davant del president de la Diputació. 

 
 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM  
 
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i  Territori 
 
PUNT 4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A 
ENTITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS 
DOMÈSTICS. CONVOCATÒRIA DE 2016.  
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
1.- Les sol·licituds de subvencions per a entitats de protecció i defensa 
dels animals domèstics es tramiten a l’empara de la convocatòria, 
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 26 
de febrer de 2016, i publicada el BOP de Tarragona, núm. 46 de 8 de 
març de 2016 i les Bases Específiques van ser aprovades pel Ple de la 
Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 28 de novembre de 
2014, i publicades al BOP de Tarragona, núm. 31 de 7 de febrer de 
2015. 
 
2.- El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini 
de presentació de sol·licituds va finalitzar l’11 d’abril de 2016. 
 
3.- Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 130.000 € a 
l’aplicació pressupostària 1200/311/48901 del pressupost per l’exercici 
2016. 
 
4.- S’han presentat un total de 47 sol·licituds de subvenció de les quals 
11 corresponen a nuclis zoològics que tenen cura i custodia d’animal 
domèstics abandonats i 36 corresponen a fundacions i associacions 
sense ànim de lucre en l’àmbit de protecció i defensa dels animals 
domèstics. 
 
5.- De conformitat amb la base tercera, de les Bases específiques 
reguladores d'aquesta convocatòria, el percentatge màxim de 
finançament de les actuacions subvencionables és del 80% de la 
despesa subvencionable. 
 
6.- En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot superar els 
9.000,00 € per entitats protectores d’animals amb nucli zoològic i els 



 

4.000,00 € per a la resta d’entitats protectores d’animals. 
 
7.- Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, 
l’import total del repartiment és de 129.726,36 € 
 
8.- S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la base 
cinquena de les Bases Especifiques, amb la finalitat de determinar 
l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost elegible i els altres 
elements determinants per a la concessió. 
 
9.- En conjunt les entitats han sol·licitat  
 
 

Protectores animals 2016 

Nombre sol·licituds totals 47 

Nombre sol·licituds admeses a tràmit 47 

Pressupost total (IVA inclòs) (€) 586.444,49 €  

Pressupost elegible (IVA inclòs) (€) 584.444,49 €  

Total import sol·licitat (€) 240.324,21 €  

Nre. sol·licituds concedides 47 

Import concedit corresponent a les 11 entitats protectores amb 
Nucli Zoològic és a dir, subvencionat (€) 

 
55.400,00 € 

Import concedit corresponent a les 36 entitats protectores sense 
Nucli Zoològic és a dir, subvencionat (€) 

 
74.286,36 € 

Total import concedit a les entitats protectores,  
és a dir, subvencionat (€) 

 
129.726,36€ 

Percentatge de prorrateig aplicat 56% 

 
 
10.- Per manca de suficient consignació pressupostària s’ha aplicat 
un prorrateig a tots els beneficiaris. Finalment es proposa concedir un 
56% de l’import màxim que se’ls podria  concedir, de conformitat amb 
l’establert a la Base sisena de les Bases especifiques 
 
11.- S'estableix, així mateix, el "pressupost mínim a executar" per a 
cada subvenció que és l'import mínim que haurà d'executar el 
beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxima, i s’indica per 
a cadascuna de les subvencions proposades.  
 
12.- En els casos que el "pressupost elegible" sigui inferior el 
"pressupost mínim a executar" l'import de la concessió es calcularà 
sobre el "pressupost elegible" en base al percentatge segons bases. 

 
13.- Si l'entitat justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o, 
en el seu cas, el "pressupost elegible" es procedirà a la reducció del 



 

pagament de la subvenció proporcionalment segons el percentatge de 
concessió. Si s'executa un import superior, no es reduirà el pagament 
de la quantitat concedida. En tot cas el beneficiari haurà de justificar 
sempre la totalitat de la despesa executada. 
 
14.-  En data 30 de maig de 2016, l’òrgan col·legiat ha emès informe 
d’avaluació, que s’adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò que 
determina l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; Bases generals de subvencions de la Diputació de 
Tarragona,  Bases Específiques reguladores de la concessió de 
subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals 
domèstics; decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
2.- De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).  Codi identificador BDNS: 
301727 
 
En conseqüència, S'ACORDA:  
 
Primer.-  Concedir a les entitats que s’indiquen a continuació, i que 
reuneixen la condició de beneficiaris la subvenció per a entitats de 
protecció i defensa dels animals domèstics que es detalla en cada cas, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016/1200/311/489019/01 i 
núm. d’operació 2016006103. L’import total de les subvencions 
atorgades en aquesta convocatòria es de 129.726,36 € 
 
Beneficiari:     Associacio Gatmoster 
Municipi:     Almoster 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   3.340,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  1.680,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.344,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Protectora de Gats D'Altafulla 
Municipi:     Altafulla 
Concepte:     Protectores animals 



 

Pressupost Elegible:   4.997,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.590,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.072,00 euros 
 
Beneficiari:     Cap i Cua Associacio Amics Dels Animals 
Barbera 
Municipi:     Barberà de la Conca 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   3.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  1.680,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.344,00 euros 
 
Beneficiari:     Progat.Bonastre Protegim el gat de carrer 
Municipi:     Bonastre 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   5.300,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associació per a la protecció dels animals 
i la natura del Baix Penedès 
Municipi:     Calafell 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   8.500,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Amigats Cambrils-vilafortuny 
Municipi:     Cambrils 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   11.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Protectora de Mius de 
Castellvell del Camp 
Municipi:     Castellvell del Camp 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   3.420,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  1.680,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.344,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Amants Dels Animals de 
Constanti 
Municipi:     Constantí 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   7.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 



 

% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:  Associació Cívica i Social per la defensa 

dels gats "Creixell Natura" 
Municipi:     Creixell 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Protectora Deltarescat 
Municipi:     Deltebre 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   75.540,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Progat Deltebre 
Municipi:     Deltebre 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.700,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Miau Duesaigues 
Municipi:     Duesaigües 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   2.600,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  1.316,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.052,80 euros 
 
Beneficiari:     Associacio D'amics Dels Gats de Carrer 
del Roure 
Municipi:     El Rourell 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.300,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associació per l'Esterilització i Cura dels 
Gats del Carrer 
Municipi:     L'Ametlla de Mar 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 



 

Beneficiari:     Associacio Poblagat 
Municipi:     La Pobla de Montornès 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Mogatmi 
Municipi:     Mont-roig del Camp 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   10.558,16 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Gent i Gossos 
Municipi:     Reus 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   4.800,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.100,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.680,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Reus Gats 
Municipi:     Reus 
Concepte:     Protectores animal 
Pressupost Elegible:   5.320,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Els Gats de L'era 
Municipi:     Riudecols 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   3.350,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  1.876,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.500,80 euros 
 
Beneficiari:              Fundació D'animals De Companyia Camp 
de Tarragona 
Municipi:     Riudoms 
Concepte:     Protectora animal 
Pressupost Elegible:   18.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Amics Dels Gats Riudoms 
Municipi:     Riudoms 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   4.282,21 euros 
Pressupost mínim a executar:  1.535,95 euros 



 

% concedit:     80,00% 
Import concedit:    1.228,76 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Rodagat "protegim El Gat del 
Carrer" 
Municipi:     Roda de Berà 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   7.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Sos Gat Salou 
Municipi:     Salou 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   9.520,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Rapita Felina 
Municipi:     Sant Carles de la Ràpita 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   8.200,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Arda Associacio de Rescate i Defensa 
Animal 
Municipi:     Sant Jaume dels Domenys 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   7.686,96 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Olescan 
Municipi:     Sant Vicenç dels Horts 
Municipi on es realitzen les actuacions:  Torredembarra 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   19.389,36 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Donar X Donar 
Municipi:     Tarragona 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   7.900,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 



 

Beneficiari:     la Caseta Dels Gats 
Municipi:     Tarragona 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   8.600,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Tarraco Gats 
Municipi:     Tarragona 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.750,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Grup Acollides i Adopcions D'animals 
Tarragona 
Municipi:     Tarragona 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   22.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Torrecat protegim els gats del carrer 
Municipi:     Torredembarra 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   7.900,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Progat Tortosa 
Municipi:     Tortosa 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.850,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Progat Ulldecona 
Municipi:     Ulldecona 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   5.800,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associació VallsGat Protegim el Gat de 
carrer 
Municipi:     Valls 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   8.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 



 

% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Amics Dels Gats i Dels 
Gossos 
Municipi:     Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   6.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Progat Vila-seca 
Municipi:     Vila-seca 
Concepte:     Protectores animals 
Pressupost Elegible:   7.990,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  2.800,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    2.240,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio D'engrescats de Les Terres de 
L'ebre 
Municipi:     Amposta 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   24.700,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Sosgolden 
Municipi:     Banyeres del Penedès 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   65.600,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Associacio Santuario Nuevo Mundo 
Animal 
Municipi:     Barberà de la Conca 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   11.300,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Amics Dels Animals del Delta de L'ebre 
Municipi:     Camarles 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   14.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 



 

Beneficiari:     Alberg D'animals de Les Terres de L'ebre 
Municipi:     Camarles 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   12.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Refugi d'animals La Ginesta 
Municipi:     Móra la Nova 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   21.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Associació Massos Protectora d'Animals 
de la Ribera d'Ebre (A.M.P.A.R.E.) 
Municipi:     Móra la Nova 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   15.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Refugi Baix Camp -centre d'adopció 
d'animals- Riudoms 
Municipi:     Riudoms 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost presentat :   36.000,00 euros 
Pressupost Elegible:   34.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:    Sociedad Protectora de Animales Zoo 
Torredembarra 
Municipi:     Torredembarra 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   12.350,80 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Associació per al refugi i cura dels 
animals-ARCA 
Municipi:     Tortosa 
Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   12.900,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Beneficiari:     Associació protectora d'animals i plantes 
Municipi:     Tarragona 



 

Concepte:     Protectores animals amb nucli 
Pressupost Elegible:   20.000,00 euros 
Pressupost mínim a executar:  6.300,00 euros 
% concedit:     80,00% 
Import concedit:    5.040,00 euros 
 
Total:  129.726,36 euros 
 
Segon.-  Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases 
específiques reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció 
s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, 
comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la 
seva concessió. 
 
Tercer.  Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones  als efectes de la seva publicació 
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. 
 
Quart.-  Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de 
Tarragona i comunicar-lo a la Intervenció General de la Diputació de 
Tarragona. 
 
Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació.  

- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició 
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva 
notificació. 

 
 
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació 
 
PUNT 5.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT 
DE VALLMOLL DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL, PER A L’ANUALITAT 2015. 
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
1. En data 19 de juny de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de 

Tarragona va concedir les subvencions excepcionals 2015, primera 
selecció. 

 
2. En data 23 de juny de 2015 a la Seu electrònica de la Diputació de 

Tarragona es va publicar l’acord de concessió de la primera selecció 
de les subvencions excepcionals 2015. 

 



 

3. L’Ajuntament de Vallmoll té concedida per a l’anualitat 2015 una 
subvenció per a l’actuació “subministrament d’aigua del CAT des de 
Vallmoll a els Calders”, per un import de  18.933,60 euros. 

 
4. De conformitat amb la base 9.2 de les Bases específiques 

reguladores de la concessió de subvencions de caràcter 
excepcional del Servei d’Assistència Municipal, una vegada 
concedida la subvenció, el beneficiari ha d’executar l’actuació en el 
termini màxim d’un any des de la publicació de la concessió. 
Si per circumstàncies excepcionals el beneficiari no pot finalitzar 
l’execució de l’actuació en el termini esmentat, ha de sol·licitar de 
manera raonada una ampliació del termini d’execució. Aquesta 
ampliació és, com a màxim, de sis mesos. 

 
5. En data 23 de maig de 2016, l’Ajuntament de Vallmoll va presentar, 

dins de termini, una sol·licitud de pròrroga per executar i justificar, 
al·legant que l’obra civil està pràcticament acabada i només cal 
l’acoblament informàtic per el control de la xarxa general de 
subministrament , aquesta aplicació informàtica està donant 
problemes imprevistos i dificulta l’acabament del programa, per la 
qual cosa demana un aplaçament en el termini de justificació de la 
subvenció fins el 19 de desembre de 2016. 

  
6. La sol·licitud s’ha presentat dins de termini, d’acord amb les bases 

reguladores de les subvencions excepcionals.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 49 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, amb caràcter general que regula l’ampliació del terminis. 

 
2. Base 9.2 de les Bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència 
Municipal, que regula l’ampliació del termini d’execució. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Vallmoll l’ampliació del termini per 
justificar la subvenció de caràcter excepcional 2015, 1a selecció, de 
l’actuació “subministrament d’aigua del CAT des de Vallmoll a els 
Calders”, fins el 19 de desembre de 2016, aquest termini és 
improrrogable. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la 
Intervenció General de la Diputació de Tarragona. 
 



 

 
Règim de recursos: 
 
- No procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
 
PUNT 6.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE 
L'AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT A LA SUBVENCIÓ 
DEL PEIS 2014  PER A L’ACTUACIÓ “POTABILITZACIÓ AIGUA-
FILTRES”. 
       
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
1. L’Ajuntament de Bellmunt del Priorat té concedida, en la segona 
concessió del PEIS 2014, una subvenció per finançar l’actuació 
“Potabilització aigua-filtres” per l’import de  9.102,22 euros. 
 
2. En data 5 de maig de 2016, l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat va 
presentar una sol·licitud en la que demanava la renúncia a l’actuació 
inclosa en el PEIS 2014 (número d’assentament de registre 
8004330008-1-2016-014965-2). 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Article 87 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
amb caràcter general. 
 
2.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al 
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions 
imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de 
les condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la 
possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer. Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat a 
la subvenció del PEIS 2014, per l’import de 9.102,22 euros per a 
l’actuació “Potabilització aigua-filtres” amb càrrec a la partida 2014-
1010-942-76207-01 del pressupost de 2014 (Núm. d’operació final D_ 
2014035968). 
 
Segon. Donar de baixa el crèdit de l’import concedit. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la 
Intervenció General de la Diputació de Tarragona. 
 



 

Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 
mesos des de l’endemà de la notificació, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona. 

 
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el 

termini màxim d’un mes des de l’endemà de la notificació, davant 
del president de la Diputació de Tarragona. 

 
 
PUNT 7.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE L’IMPORT 
RESTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE 
BATEA DEL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS, PAM 2013-
2016,  ANUALITAT 2015. 
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 

 1. En data 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació de Tarragona va 
acordar la concessió per a l'anualitat 2015 del Pla d'Acció Municipal 
2013-2016. 

 
2. En data 19 de juny de 2015, la Junta de Govern va acordar el 
lliurament de la bestreta del 50% de la subvenció concedida del 
Programa de despeses corrents del PAM 2013-2016, per a l’anualitat 
2015, a l’Ajuntament de Batea, per import de 38.504,69 euros. 
 

 3. L’Ajuntament de Batea ha aportat la documentació justificativa de la 
subvenció concedida. 

 
4. La documentació justificativa presentada, dins de termini, ha estat 
revisada per la unitat gestora de la subvenció i s'ha comprovat que no 
totes les factures justificades són subvencionables pels motius 
següents: 

 
 

Núm. 
factura Proveïdor Descripció 

factura Import Partida pressupost  Motiu exclusió  

P1M501N
0575015 

Endesa 
Energia SA 

Energia Pl. 
Barcelona Cine 572,32 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0592858 

 
Endesa 

Energia SA 
Energia C. 

Cavallers, 7  97,90 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0586351 

Endesa 
Energia SA 

Energia Pl. 
Constitució, 13 

Alberg 
177,16 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0575014 

Endesa 
Energia SA 

Energia C. 
Gaudí, 8 pavelló 598,07 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 



 

P1M501N
0614358 

Endesa 
Energia SA 

Energia edifici 
escola 707,91 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0599437 

Endesa 
Energia SA 

Energia partida 
Tancat 712 44,69 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0592862 

Endesa 
Energia SA 

Energia Pl. 
Espanya, 8 111,66 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0599762 

Endesa 
Energia SA 

Energia 
Escorxador 112,77 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0599763 

Endesa 
Energia SA 

Energia Vilalba 
s/n 69,70 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0599440 

Endesa 
Energia SA 

Energia Vilalba 
711 501,29 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
05997439 

Endesa 
Energia SA 

Energia partida 
Tancat 714 129,13 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0592854 

Endesa 
Energia SA 

Energia Pl. 
Catalunya 1 
ajuntament 

1.392,69 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0592863 

Endesa 
Energia SA 

Energia C. 
Major, 27 baixos 246,76 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

P1M501N
0581760 

Endesa 
Energia SA 

Energia C. 
Major, 27 1r 199,96 € 

221.00 
Subministrament 
energia elèctrica 

Data factura i 
reconeixement despesa en 

l’any 2016. 

015989/V/
14/000636 

Repsol 
comercial de 

productos 
petrolíferos, 

SA 

 
Subministrament 

gasoil 134,90 € 

 
221.02 Gas i 
Combustibles 

 
Data factura de l'any 2014 

  TOTAL  5.096,91 €     

 

L’apartat 12.2 de l’annex 5 de les Bases reguladores de la subvenció 
del PAM 2013-2016, indica que les actuacions s’han d’executar durant 
l’anualitat de concessió i, per tant, s’ha de reconèixer l’obligació com a 
màxim el 31 de desembre de l’exercici. 
 
La resta d'actuacions concedides i justificades, valorades en un import 
de 39.959,48 euros, són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del 
programa i a les bases reguladores. 
 
5. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és 
menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.  
 
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-942-
46200-02 hi ha consignació pressupostària suficient. 



 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les 
subvencions. 
 
2.  La base 13.1 de les reguladores del PAM que determina que la falta 
de justificació parcial o total significa la reducció de l'import concedit i la 
corresponent pèrdua del dret de cobrament.  

  Per tant, S'ACORDA:  
 
Primer . Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament de Batea 
d’acord amb les Bases específiques reguladores de subvencions del 
PAM 2013-2016, del Programa de despeses corrents. 
 
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla a 
continuació: 
 
Beneficiari:      Ajuntament de Batea 
Municipi:      Batea 
Concepte subvenció:    Despesa corrent 2015 
Data Acord concessió:    29-05-2015 
Aplicació Pressupostària:    2016-1010-942-46200-02 
Pressupost Elegible:    77.009,37 euros 
Import concedit:     77.009,37 euros 
% subvenció sobre pressupost elegible:  100,00% 
Import pagat per bestreta:    38.504,69 euros  
Despesa justificada:    39.959,48 euros 
Import restant a pagar amb reducció:  1.454,79 euros 
Import no justificat a donar de baixa:  37.049,89 euros 
Número d'operació anterior:   2015023347 
 
Total:   1.454,79 euros 
 
Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer 
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de 
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la 
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho 
manifesta. 
 
Quart.  Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i 
el lliurat. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la 
Intervenció general. 
 



 

Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació.  

- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició 
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva 
notificació.  

 
PUNT 8.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ASCÓ DE LA LÍNIA DE 
SUBVENCIONS EXCEPCIONALS, CONVOCATÒRIA 2015.  
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
1. En data 6 de febrer de 2015, per acord de la Junta de Govern, 
s’aprova la convocatòria 2015, per a la concessió de subvencions 
excepcionals. 
 
2.  En data 11 de desembre de 2015, per acord de la Junta de Govern, 
es concedeixen les subvencions  corresponents, de conformitat amb les 
bases específiques reguladores de la línia i es publica a la Seu 
electrònica de la Diputació de Tarragona. 
 
3. L'Ajuntament d'Ascó ha aportat la documentació justificativa de la 
subvenció concedida. 
 
4. La documentació justificativa presentada dins del termini, ha estat 
revisada i s’ha comprovat que les actuacions justificades són 
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases 
reguladores. 
 
5. S'ha comprovat que la despesa justificada és inferior a la indicada en 
la sol·licitud de subvenció, la qual va servir com a base per a determinar 
l'import de concessió. 
 
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2015-1010-942-
46201-02 hi ha consignació pressupostària suficient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les 
subvencions. 
 
2. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació 



 

de Tarragona, per la qual s'estableix que la subvenció concedida s’ha 
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost 
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de 
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir 
el percentatge de la subvenció concedida. 
 
3. La base 9.4 de les específiques reguladores de les subvencions de 
caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal, que regula el 
pagament reduït quan la despesa executada sigui inferior a la despesa 
mínima a justificar. 
 
Per tant,  S'ACORDA: 
 
Primer . Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s’indica 
a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2015 i amb 
les bases específiques reguladores de subvencions excepcionals.  
 
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a 
continuació:  
 
Beneficiari:      Ajuntament d'Ascó 
Municipi:      Ascó 
Concepte subvenció:    Reparació de sots al túnel de 
Barbers. 
Data Acord concessió:    11-12-2015 
Aplicació Pressupostària:    2016-1010-942-46201-02 
Pressupost Elegible:    10.172,71 euros 
Pressupost Mínim a Executar:   10.172,71 euros 
Import concedit:     8.138,17 euros 
% subvenció sobre pressupost elegible:  80,00% 
Despesa justificada:    9.567,71 euros 
Import a pagar amb reducció:   7.654,17 euros 
Import no justificat a donar de baixa:  484,00 euros 
Número d'operació anterior:   2015052170 
 
Total:  7.654,17 euros  
 
 
Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer 
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de 
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la 
quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho 
manifesta. 
 
Quart.  Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i 
el lliurat. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la 
Intervenció general. 
 



 

Règim de recursos 
 

- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació.  

- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició 
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva 
notificació. 

 
 
PUNT 9.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA A L' L'AJUNTAMENT DE FIGUEROLA DEL CAMP DEL  
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DEL 
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL, 
CURS 2014-2015. 
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
1. En data 15 de juliol de 2015, el president de la Diputació de 
Tarragona, per decret núm. 8004330008-00-2015-002253, aprova la 
convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres de primer 
cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015.  
 
2. En data 18 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació 
de Tarragona, acorda la concessió de les subvencions del Programa 
extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal, curs 2014-2015. 
 
3. L'Ajuntament de Figuerola del Camp ha aportat la documentació 
justificativa de la subvenció concedida. 
 
4. La documentació justificativa presentada, dins de termini, ha estat 
revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són 
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases 
reguladores. 
 
5. S'ha comprovat que el nombre d'alumnes, del Centre "Llar municipal 
La Figuereta", certificat per l'Ajuntament en la justificació de la 
subvenció és inferior al certificat en el tràmit de sol·licitud de la mateixa, 
motiu pel qual la Unitat gestora proposa la reducció de la subvenció 
concedida. 
 
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2016-1010-943-
46200-02 hi ha consignació pressupostària suficient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 

1. L’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
general de subvencions que regulen la comprovació i pagament de les 
subvencions. 
 
2. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació 
de Tarragona, per la qual s'estableix que la subvenció concedida s’ha 
de reduir proporcionalment en el supòsit que quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost 
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de 
base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir 
el percentatge de la subvenció concedida. 
 
3. La base 13 de les Bases específiques reguladores del Programa 
extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de 
titularitat municipal, curs 2014-2015, que regula el pagament de les 
subvencions i per la qual la falta de justificació parcial o total significa la 
reducció de l'import concedit i la corresponent pèrdua del dret al seu 
cobrament. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que 
s’indica a l’apartat segon, d’acord amb la convocatòria i amb les bases 
específiques reguladores del Programa extraordinari  de suport als 
centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 
2014-2015. 
 
Segon.-  Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a 
continuació: 
 
Beneficiari:      Ajuntament de Figuerola del Camp 
Municipi:      Figuerola del Camp 
Concepte subvenció:    LA FIGUERETA 
Data Acord concessió:    18-12-2015 
Aplicació Pressupostària:    2016-1010-943-46200-02 
Pressupost Elegible:    4.112,50 euros 
Import concedit:     4.112,50 euros 
% subvenció sobre pressupost elegible:  100,00% 
Despesa justificada:    4.025,00 euros 
Import a pagar amb reducció:   4.025,00 euros 
Import no justificat a donar de baixa:  87,50 euros 
Número d'operació anterior:   2015055812 
 
Total:  4.025,00 euros  
 
Tercer.- Comunicar al beneficiari que en el cas que en el moment de fer 
efectiu el pagament de l’import aprovat sigui deutor de la Diputació de 
Tarragona, per qualsevol concepte, s’aplicarà la compensació de la 



 

quantitat a percebre fins a satisfer el deute pendent, si així ho 
manifesta. 
 
Quart.  Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i 
el lliurat. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la 
Intervenció general. 
 
Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació.  

- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició 
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva 
notificació. 

 
PUNT 10.- PROPOSTA D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE 
REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I 
PAGADA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, DEL 
PROGRAMA DE COLÒNIES, LLIBRES I LLARS DE L’ANY 2012 DINS 
DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. 
 
EXPOSICIÓ DE FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/12/2012 va 
concedir i lliurar al Consell Comarcal del Baix Penedès un import de 
39.419,10 €, que correspon al programa de colònies, llibres i llars de 
l'any 2012. 
 
2. El pagament de la subvenció de l'exercici 2012 es va efectuar amb la 
justificació del curs 2011/2012, d'acord amb el que regula la clàusula 
7a. del Conveni entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal 
del Baix Penedès de 30 de juliol de 1998, que estableix que la 
Diputació avança l'import de l'any en curs quan als consells comarcals 
justifiquen les despeses de l'any anterior. 
 
3. En data 28/11/2013 el Consell Comarcal del Baix Penedès presenta 
la justificació dels ajuts lliurats als ajuntaments beneficiaris. D'acord 
amb el certificat de les despeses signat pel secretari  i el president, i la 
resta de la documentació presentada, l'import  lliurat és de 36.771,21 €.  
 
4. La clàusula 7.4 del Conveni regulador estableix que únicament es 
poden aplicar els romanents procedents de la línia d’ensenyaments 
artístics i d’adults a la línia de colònies, llibres i llars d’infants, o a 
l’inrevés. Detectada aquesta diferència s'ha comprovat que aquest 
import no es va destinar a la línia d'ensenyaments. 



 

 
5. La Unitat Gestora ha enviat requeriment previ a l'inici del procediment 
de reintegrament  parcial . 
 
6. El Consell Comarcal del Baix Penedès va rebre el requeriment i no 
ha presentat documentació justificativa addicional ni al·legacions. 
 
7. L'import lliurat per la Diputació de Tarragona correspon al 100% de 
l'import concedit al Consell Comarcal, per tant, atès que queden sense 
justificar 2.647,89 € i d'acord amb l'article 37.1.c) de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, correspon el reintegrament 
d'aquest import per justificació insuficient del beneficiari. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 

1. Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions que regulen les causes aplicables al supòsit del 
procediment de reintegrament esmentat. 

2. Article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions que regula el règim aplicable al procediment de 
reintegrament.    

3. Articles 91 i següents del Reglament de desenvolupament de la 
Llei general de subvencions aprovat  pel  Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, que el procediment aplicable al procediment de 
reintegrament.    

4. Conveni entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals 
signat el 30 de juliol de 1998 
 
Per tant, S'ACORDA:  
 
Primer. Iniciar el procediment  de reintegrament de part de la subvenció 
concedida i pagada al Consell Comarcal del Baix Penedès, dins del 
programa de colònies, llibres i llars anualitat 2012, per import de 
2.647,89  €, que és la diferència entre l'import concedit i lliurat per la 
Diputació de Tarragona (39.419,10 €) i l'import finalment justificat pel 
Consell Comarcal (36.771,21 €). . 
 

            Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a 
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè 
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant 
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat 
d'Actuacions al Territori  i Cooperació del Servei d'Assistència 
Municipal, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-ho a la 
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui 
coneixement. 
 



 

Règim de recursos: 
 
Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no 
qualificat. 
 
 
SERVEIS INTERNS 
  
PUNT 11.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I 
EXPROPIACIONS 
 
Patrimoni 
 
PUNT 11.1- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TERUEL I LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA GESTIÓ I MANTENIMENT 
DEL TRAM DE LA CARRETERA TEV-3303 EN EL MUNICIPI 
D'HORTA DE SANT JOAN. 
 

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT  

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Teru el i la Diputació 
de Tarragona per a la gestió i manteniment del tram  de la carretera 
TEV-3303 en el municipi d'Horta de Sant Joan.  

FETS 
1. En el mapa de carreteres del Govern d'Aragó, hi consta com 
carretera de la qual és titular la Diputació de Teruel, la següent: 
 
TEV-3303, de Lledó a Cretas, amb origen al PK 0+000 de la TEV-3303 
(intersecció amb la carretera T-330 PK14+405, al municipi d'Horta de 
Sant Joan) i final al PK 3 + 412, límit provincial (Pont de Lledó – Riu 
Algars). 
No obstant l'anterior, des de la meitat del segle XX i per la forma de 
realitzar històricament la conservació i manteniment de les carreteres, 
mitjançant peons de camins, per raons de proximitat i continuïtat en les 
vies, la conservació del tram viari de l'esmentada carretera al seu pas 
pel terme municipal d'Horta de Sant Joan, s'ha realitzat per la Diputació 
de Teruel. 
 
Aquesta situació ha pogut donar a entendre, i així ha estat de facto, que 
la titularitat d'aquests trams corresponia a la Diputació de Teruel, quan 
la veritat és que des de l'aprovació dels Estatuts d'Autonomia de 
Catalunya i de la Comunitat d'Aragó, i després del traspàs de 
competències a les mateixes, no és possible que una Corporació 
Provincial sigui titular d'un tram de via de comunicació existent en una 
altra comunitat autònoma. 
 



 

2. A la carretera TEV-3303, en el límit amb la província de Tarragona, hi 
ha el pont de Lledó – Riu Algars, ubicat en territori de les dues 
províncies, per tant, per raons d'eficiència i per a l'adequada prestació 
del servei públic, és convenient que sigui una de les dues 
administracions provincials qui ha de gestionar íntegrament l'esmentat 
pont. 
 
3. La Unitat de Patrimoni ha redactat una proforma de conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Teruel i la Diputació de Tarragona 
per a regularitzar aquesta situació anormal que s'ha anant mantenint en 
els darrers anys en el tram esmentat i on s'estableix la gestió 
esmentada en el fet anterior. 
 
4. En data 27 de maig de 2016 el Servei d'Assistència al Territori ha 
informat favorablement la proforma del conveni. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D'acord amb l'article 140.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i 
aquest al seu torn, segons a l'article 148.1.5 de la Constitució 
Espanyola, l'article 6.2 del Text Refòs de la Llei de Carreteres, aprovat 
per decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost (en endavant TRLC) 
estableix que la Diputació de Tarragona és titular de les carreteres de la 
xarxa local en el seu àmbit territorial, és a dir en la província de 
Tarragona. 
 
2. L'article 31 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Régim Local (en endavant LRBRL) determina l'àmbit territorial on la 
Diputació exerceix les seves competències. 
 
3. L'article 11 del TRLC, determina que les actuacions de les diverses 
administracions en la xarxa de carreteres de Catalunya s'han de fer 
d'acord amb els principis de coordinació, col·laboració, respecte mutu 
en l'àmbit competencial i informació pel que fa a les incidències mútues 
en el sistema de comunicacions. 
 
4. L'article 107 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en 
endavant LRJPACAT) recull com a principis que regeixen les relacions 
interadministratives, en l'apartat 3, "les administracions públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d'acord amb el 
principi de lleialtat institucional", i en el 4, "les administracions 
públiques, sense perjudici del que estableix la legislació específica, 
poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a 
l'acompliment dels objectius d'interès comú". 
 
5. L'article 108.3 de la LRJPACAT, estableix que les administracions 
públiques de Catalunya 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. 
 
6. L'article 110.1 de la LRJPACAT determina el contingut dels convenis. 
 
7. L'article 10 del Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 
293/2003, de 18 de novembre, estableix que el departament competent 
en la matèria ha de mantenir permanentment actualitzat el Catàleg de 
carreteres de la Generalitat i que les actualitzacions del Catàleg de 
carreteres s'han de sotmetre, amb caràcter previ a la seva aprovació, a 
informe de les administracions locals afectades. 
 
8. L'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Régim Local, determina les competències del president i li atribueix 
específicament "l'exercici d'aquelles altres atribucions que la legislació 
de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assigni a la Diputació i no 
estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans". 
 
9. Per decret de la Diputació de Tarragona, de data 16 de juliol de 
2015, número 8004330008-00-2015-002266, de Delegacions de 
competències del president a la Junta de Govern, es delega en 
l'esmentada Junta l'aprovació de convenis de col·laboració 
interadministrativa. 
 
Per tot això, S'ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Teruel i la Diputació de Tarragona respecte del tram del vial situat al 
terme municipal d'Horta de Sant Joan, que consta com annex a 
l'expedient. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya per a què procedeixi a la 
rectificació del Catàleg de Carreteres de la Generalitat. 
 
Tercer.- Notificar l'acord a la Diputació de Teruel, a efectes de procedir 
a la signatura del conveni, a la Generalitat de Catalunya, al Ministerio 
de Fomento i a l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan.  
 
Quart.- Traslladar l'acord al Servei d'Assistència al Territori de la 
Diputació de Tarragona. 
 
Cinquè.-  Facultar al President per adoptar les mesures que calguin en 
ordre al compliment d'aquest acord. 
 
Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 
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'un mes des de l'endemà de la notificació, 
davant del president de la Diputació. 

 
PUNT 11.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ I LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESPECTE DELS TRAMS DELS 
VIALS CV-100 I CV-105 SITUATS AL TERME MUNICIPAL DE LA 
SÉNIA. 

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT  

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Cast elló i la 
Diputació de Tarragona respecte dels trams dels via ls CV-100 i CV-
105 situats al terme municipal de la Sénia.  

FETS 
 
1. Al Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana aprovat per 
Decret 49/2013, de 12 abril, del Consell, figuren com a carreteres la 
titularitat de les quals ostenta la Diputació de Castelló les següents: 
 

• CV-100, Sant Rafael - la Sénia per Rosell, amb origen en 
la CV-11 i final en el límit amb la província de Tarragona 
(Pont de les Cases del Riu) 

• CV-105, la Sénia – Torremiró per Castell de Cabres, amb 
origen a la Sénia i final en la N-232. Evidentment i per 
raons de competència, s'ha d'entendre l'origen d'aquesta 
carretera en el límit amb la província de Tarragona (Pont 
de Malany). 

 
2. No obstant l'anterior, des de la meitat del segle XX i per la forma de 
realitzar històricament la conservació i manteniment de les carreteres, 
mitjançant peons de camins, per raons de proximitat i continuïtat en les 
vies, la conservació dels trams viaris que donen continuïtat a les 
carreteres CV-100 i CV-105 situats en el terme municipal de la Sénia 
(Tarragona), s'ha realitzat per la Diputació de Castelló. 
 
3. Aquesta situació ha pogut donar a entendre, i així ha estat de facto, 
que la titularitat d'aquests trams corresponia a la Diputació de Castelló, 
quan la veritat és que des de l'aprovació dels Estatuts d'Autonomia de 
Catalunya i de la Comunitat Valenciana, i després del traspàs de 
competències a les mateixes, no és possible que una Corporació 
Provincial sigui titular d'un tram de via de comunicació existent en una 
altra comunitat autònoma. 
 
4. En les carreteres CV-100 i CV-105 en el límit amb la província de 
Tarragona, hi ha els ponts de Cases del Riu i de Malany, ubicats en 
territori de les dues províncies, per tant, per raons d'eficiència i per a 
l'adequada prestació del servei públic, es convenient que sigui una de 



 

les dues administracions provincials qui ha de gestionar integrament els 
esmentats ponts. 
 
5. La Unitat de Patrimoni ha redactat una proforma de conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Castelló i la Diputació de Tarragona 
per a regularitzar aquesta situació anormal que s'ha anant mantenint en 
els darrers anys en els trams esmentats i on s'estableix la gestió 
esmentada en el fet anterior. 
 
6. En data 17 de maig de 2016 el Servei d'Assistència al Territori ha 
informat favorablement la proforma del conveni. 
 

FONAMENTS DE DRET 

1. En base a l'article 140.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i 
aquest a la seva vegada en base a l'article 148.1.5 de la Constitució 
Espanyola, l'article 6.2 del Text Refòs de la Llei de Carreteres, aprovat 
per decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost (en endavant TRLC) 
estableix que la Diputació de Tarragona és titular de les carreteres de la 
xarxa local en el seu àmbit territorial, és a dir en la província de 
Tarragona. 
 
2. L'article 31 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases 
del Régim Local (en endavant LRBRL) determina l'àmbit territorial on la 
Diputació exerceix les seves competències. 
 
3. L'article 11 del TRLC, determina que les actuacions de les diverses 
administracions en la xarxa de carreteres de Catalunya s'han de fer 
d'acord amb els principis de coordinació, col·laboració, respecte mutu 
en l'àmbit competencial i informació pel que fa a les incidències mútues 
en el sistema de comunicacions. 
 
4. L'article 107 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en 
endavant LRJPACAT) recull com a principis que regeixen les relacions 
interadministratives, en l'apartat 3, "les administracions públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d'acord amb el 
principi de lleialtat institucional", i en el 4, "les administracions 
públiques, sens perjudici del que estableix la legislació específica, 
poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a 
l'acompliment dels objectius d'interès comú". 



 

 
5. L'article 108.3 de la LRJPACAT, estableix que les administracions 
públiques de Catalunya 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. 
 
6. L'article 110.1 de la LRJPACAT determina el contingut dels convenis. 
 
7. L'article 10 del Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 
293/2003, de 18 de novembre, estableix que el departament competent 
en la matèria ha de mantenir permanentment actualitzat el Catàleg de 
carreteres de la Generalitat i que les actualitzacions del Catàleg de 
carreteres s'han de sotmetre, amb caràcter previ a la seva aprovació, a 
informe de les administracions locals afectades. 
 
8. L'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases 
del Régim Local, determina les competències del president i li atribueix 
especificament "l'exercici d'aquelles altres atribucions que la legislació 
de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assigni a la Diputació i no 
estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans". 
 
9. Per decret de la Diputació de Tarragona, de data 16 de juliol de 
2015, número 8004330008-00-2015-002266, de Delegacions de 
competències del president a la Junta de Govern, es delega en 
l'esmentada Junta l'aprovació de convenis de col·laboració 
interadministrativa. 
 
Per tot això, S'ACORDA:  

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Castelló i la Diputació de Tarragona respecte dels trams dels vials CV-
100 i CV-105 situats al terme municipal de la Sénia, que consta com 
annex a l'expedient. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya per a que procedeixi a la 
rectificació del Catàleg de Carreteres de la Generalitat. 
 
Tercer.- Notificar l'acord a la Diputació de Castelló, a efectes de 
procedir a la signatura del conveni, a la Generalitat de Catalunya, al 
Ministerio de Fomento i a l'Ajuntament de la Sénia.  
 
Quart.- Traslladar l'acord al Servei d'Assistència al Territori de la 
Diputació de Tarragona. 
 
Cinquè.-  Facultar al President per adoptar les mesures que calguin en 
ordre al compliment d'aquest acord. 



 

Règim de recursos: 
 

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 
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'un mes des de l'endemà de la notificació, 
davant del president de la Diputació. 

 
Es fan constar en acta, les paraules del diputat Il·ltre. Sr. Joan Josep 
Malràs Pascual d'agraïment  a la Secretària general i el Sr. Bolinches, 
cap de secció de Patrimoni, pels treballs fets en la gestió d'aquests 
convenis de col·laboració amb les Diputacions de Teruel i de Castelló, 
que permeten resoldre un problema històric de la xarxa de carreteres 
de la Diputació. 
  
INTERVENCIÓ  
  
 PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE 
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES). 
 
EXPOSICIÓ DE FETS: 
  
1.  La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen 
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels 
departaments de la Diputació.  
 
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions 
d’aprovació, s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal 
d’aprovar les factures i els justificants de depesa. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de 
competències. 
 
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el 
reconeixement i liquidació d'obligacions. 
 
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de 
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de 
pagament d’exercicis anteriors. 
 
S'ACORDA: 
 
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2016 que es relacionen i s’annexen a 
l'expedient, per un import total de 185.490,86 €, ja que es disposa de 
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents: 

 



 

Presidència  11.500,14 € 
Núm. 01236 11.500,14 € 

 
Secretaria, Intervenció, Tresoreria  33.357,89 € 
Núm. 01227        97,70 € 
Núm. 01080   5.503,68 € 
Núm. 01272      775,96 € 
Núm. 01273 19.218,88 € 
Núm. 01257   7.761,67 € 

 
Serveis Interns  12.113,37 € 
Núm. 01221   1.004,30 € 
Núm. 01222   1.361,25 € 
Núm. 01223   6.844,50 € 
Núm. 01278   2.903,32 € 
 
Recursos Humans-PAO  10.175,28 € 
Núm. 01266 10.175,28 € 

 
SAM   6.116,49 € 
Núm. 01231      300,00 € 
Núm. 01246   2.073,30 € 
Núm. 01267    114,40 € 
Núm. 01275 3.628,79 € 
 
Coneixement i Qualitat  17.581,40 € 
Núm. 01247 15.423,40 € 
Núm. 01301   2.158,00 € 

 
SAC 24.577,93 € 
Núm. 01225      101,60 € 
Núm. 01252   3.673,51 € 
Núm. 01253   1.173,74 € 
Núm. 01249   2.871,56 € 
Núm. 01258   4.253,17 € 
Núm. 01270      673,87 € 
Núm. 01274   3.267,08 € 
Núm. 01281   1.608,20 € 
Núm. 01282   3.476,37 € 
Núm. 01306   3.478,83 € 
 
SAT 70.068,36 € 
Núm. 01230 58.214,92 € 
Núm. 01304 11.853,44 € 
 
 

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es 
relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total de 1.356,41 €, 
ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries 
corresponents: 



 

 
Presidència    1.356,41 € 
Núm. 01237      787,71 € 
Núm. 01238      568,70 € 
 

3. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la 
Tresoreria s'abonin els imports corresponents. 
 
 
PUNT 13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES 
JUSTIFICATIUS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA. 
 
Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons 
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat 
degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit 
suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost, éssent l'import 
total de 2.399,03 EUROS (€) segons detall següent, 
 
S'ACORDA: 
 
1.- Aprovar les relacions següents: 
 
  CORPORACIÓ.................................................................     2.399,03 € 
 
  Núm. 01141 (EAD Tarragona).........................................        549,77 €  
  Núm. 01232 (EAD Reus)..................................................        381,77 €  
  Núm. 01265 (RH i PAO Tortosa).....................................         284,05 €  
  Núm. 01280 (Taller Art Valls)............................................       329,28 € 
  Núm. 01314 (ECM Tarragona).........................................        854,16 € 
 
2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la 
respectiva caixa i per l'import relacionat. 
 
PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL 
LLIURAMENT DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA  A  BASE EN 
CONCEPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LES TAXES I PREUS 
PÚBLICS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENT A 
LA LIQUIDACIÓ VOLUNTÀRIA LIQUIDABLE ( 2016/2126) I 
EXECUTIVA (2016/1963) D’ABRIL. 
 
Fets i fonaments de dret 
 
1. Per acord de data 29 de maig de 2015 el Ple de la Diputació de 
Tarragona va aprovar la regulació de les condicions per al 
desenvolupament per part de BASE – Gestió d'Ingressos de la funció 
administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i executiu dels 
recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona. 
 
Segons l'apartat Quart de l'Annex 1 de l'esmentat acord,  relatiu a les 
condicions d'aquesta funció administrativa, BASE – Gestió d'Ingressos 



 

ha de percebre com a compensació econòmica per les despeses 
derivades de la realització de les tasques encomanades una 
compensació equivalent al 2% dels imports recaptats en voluntària. 
 
Segons la liquidació voluntària liquidable d’abril, amb número 
2016/2126, l'import de la compensació econòmica per la gestió de la 
recaptació en voluntària per part de BASE – Gestió d'Ingressos és de 
305,04 euros , atès que la recaptació total corresponent al període 
transcorregut entre 01/04/2016 i 30/04/2016 ha estat de 15.251,65 
euros. 
 
2. En la liquidació executiva del mes d’abril (2016/1963) hi figura una 
compensació econòmica per la gestió de la recaptació en voluntària per 
part de BASE – Gestió d'ingressos per import de 7,67 euros , referents 
a un principal recaptat de 383,63 euros. Aquest import correspon a 
liquidacions emeses per la Diputació de Tarragona, ingressades a 
BASE – Gestió d'ingressos pels obligats tributaris en període voluntari, 
però que aquest organisme ha tramitat en període executiu. 
 
3. El principi comptable públic de no compensació de les partides 
d'ingressos i despeses obliga a registrar els descomptes com a 
despesa i els ingressos per l'import brut.  
 
4. D'acord amb les Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de 
Tarragona 2016 cal aprovar la despesa i el lliurament de les 
compensacions corresponents. 
 
S'ACORDA: 
 
1. Aprovar la despesa i el lliurament de 312,71 euros  a favor de BASE 
– Gestió d'Ingressos, en concepte de compensació econòmica per la 
gestió de la recaptació de les taxes i preus públics de la Diputació de 
Tarragona detallats a les liquidacions voluntària liquidable (2016/2126) 
per import de 305,04 euros i executiva (2016/1963) per import de 7,67 
euros, corresponents al mes d’abril,  a càrrec de l'aplicació 
pressupostària de la Diputació de Tarragona 2016/6020/932/22708. 
 
2. Compensar el lliurament de la despesa pel concepte de l'apartat 
anterior amb els imports no ingressats corresponents a liquidacions de 
taxes i preus públics descomptats per BASE – Gestió d'Ingressos, 
detallats en les liquidacions voluntària liquidable (2016/2126) i executiva 
(2016/1963) del mes d’abril. 
 
PUNT 15.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES  
TRAMITADES D’ACORD AMB LA CIRCULAR D’INTERVENCIÓ 
2/2010  
 
Fets:  
 
1.  La Intervenció General ha rebut la relació a l'aprovació núm. 01256 



 

de la Unitat de Formació del Servei d’Assistència al Municipi per a la 
seva revisió i fiscalització. Aquesta relació inclou la factura que s’indica, 
annexa a l'expedient: 
 

Tercer 
Núm. fra.- data  

Concepte 
Àrea / dept. Rel. 

Aprov.  Import 

xxx 

 

7 – 14/05/2016 

Servei de disseny i 
impartició del curs virtual 
C16-036: Elaboració de 
documents administratius 
(2n nivell) 

Servei d’Assistència 
al Municipi 

Formació 

01256 2.250,00 € 

 

2.  D’acord amb el que estableix la Instrucció de Control Intern de la 
Diputació de Tarragona la Intervenció ha emès l'informe de fiscalització 
en el sentit següent: 

 

Es compleixen els requisits bàsics de fiscalització limitada prèvia per 
a aquest tipus d'expedient: existència i adequació de crèdit per a fer 
front a les despeses proposades. 

La despesa a la qual fa referència aquest informe-proposta, s’hauria 
d’haver tramitat mitjançant proposta de despesa de contractació 
menor d’acord amb les bases 32 i 33 de les d’Execució del 
pressupost. Aquesta tramitació s’ha obviat i s’ha presentat 
directament la factura per a la seva fiscalització i pagament. 
D’acord amb la circular d’Intervenció 2/2010, aquesta Intervenció ha 
de requerir a l’òrgan gestor per a que emeti informe al respecte. La 
Cap de la Unitat de Formació de l’Àrea del Servei d’Assistència al 
Municipi ha emès l’informe corresponent que s’annexa a aquesta 
proposta. 
Correspon a la Junta de Govern decidir si s’ha de seguir la 
tramitació normal de l’expedient corresponent i, en conseqüència, si 
s’ha d’aprovar la despesa així com l’ordenació del pagament. 

 
3. Un cop revisada la documentació i d’acord amb l’informe emès pel 
departament gestor i per Intervenció General. 
 
S'ACORDA: 
 
1. Aprovar i ordenar el pagament de la factura inclosa a la relació a 
l'aprovació que s’annexa a l'expedient, ja que es disposa de crèdit 
suficient en l’aplicació pressupostària corresponent: 
 



 

Tercer 
Núm. fra.- data  

Concepte 
Àrea / dept. Rel. 

Aprov.  Import 

xxx 

 

7 – 14/05/2016 

Servei de disseny i 
impartició del curs virtual 
C16-036: Elaboració de 
documents administratius 
(2n nivell) 

Servei d’Assistència 
al Municipi 

Formació 

01256 2.250,00 € 

 
2.  Comunicar-ho al departament gestor i a Tresoreria. 
 
 
PUNT 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I 
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS 
DEL PAM 
 
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta 
Diputació, respecte la documentació presentades pels beneficiaris per 
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a 
diverses línies de subvencions, 
 
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del 
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de 
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen 
a continuació, per un import total de 269.595,17 euros , segons el 
detall següent:  
 
Servei d'Assistència Municipal  .............................    246.227,87euros 
Núm. 1285 (PEIS).........................................................   56.003,29 euros 
Núm. 1291 (PAM)......................................................... 101.482,75 euros 
Núm. 1292 (PAM).........................................................   53.555,08 euros 
Núm. 1294 (PAM).........................................................     7.408,98 euros 
Núm. 1295 ...................................................................   27.777,77 euros 
 
Servei d'Assistència al Ciutadà  .............................     23.367,30 euros 
Núm. 1269 ....................................................................  11.950,80 euros 
Núm.  1271 ....................................................................   5.416,50 euros 
Núm. 1286 ....................................................................    6.000,00 euros 
 
S'ACORDA: 
 
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents 
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten 
a les relacions comptables relacionades.  
 
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als 
beneficiaris que figuren a les relacions. 
 



 

 
PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE 
DESPESES DOMICILIADES DEL MES D’ABRIL. 
 
Examinades les factures domiciliades trameses pels diferents serveis 
durant el mes d'abril de 2016  i de conformitat amb el procediment que 
s'estableix en les Bases d'Execució del vigent pressupost , 
 
S'ACORDA: 
 
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades 
segons càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han 
estat degudament conformades pel personal autoritzat i es disposa de 
crèdit suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent, éssent 
l'import total d' 1.037.713,29 Euros  segons el detall següent: 
 
Relacions Corporació............................... ....................  1.037.713,29 € 
Núm. 01276 ...................................................................          4.815,33 € 
Núm. 01315....................................................................          2.990,13 € 
Núm. 01318 ...................................................................               96,83 € 
Núm. 01322.....................................................................  1.029.811,00 € 
 
2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a saldar el pendent 
d'aplicació generat pels imports relacionats. 
 
 
PUNT 18.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I 
LLIURAMENT DE DIVERSES APORTACIONS DEL CONVENI ÚNIC 
AMB EL CONSELLS COMARCALS 
 
Vistes les propostes de resolució de la unitat d'Actuacions Integrals al 
Territori i Cooperació del SAM, respecte del lliurament parcial al Consell 
Comarcal de l'Alt Camp de la dotació econòmica del Programa 
d’Inversions de l'any 2015, dins el conveni marc de col·laboració i 
coordinació entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per 
optimitzar la prestació dels serveis municipals aprovat pel Ple de la 
Corporació de 26/04/2013, modificat posteriorment per acord del Ple de 
20/12/2013. 
 
S'ACORDA: 
 
1.- Aprovar la justificació presentada de l’aportació del Programa 
d’Inversions de l’any 2015 i lliurar, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2016-1010-943-76500-02, la quantitat que s’indica al 
Consell Comarcal que es detalla a continuació, inclòs a la relació 
d’aprovació núm. 1296 que s’adjunta a l’expedient: 
 
Beneficiari: Consell Comarcal de l'Alt Camp 
Import concedit:  87.870,00 euros 
Pagaments efectuats:  0,00 euros 



 

Import parcial a lliurar:  81.820,00 euros 
 
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als 
beneficiaris que figuren en les esmentades relacions. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les 
onze del matí, jo la secretària dono fe. 
 
 
 
 
 
 
Josep Poblet Tous    Maite Velayos Esplugas 
 
 
 


