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De conformitat amb la proposta de Comunicació, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:

Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 13 d’abril de 2018, va aprovar,
per unanimitat, la realització de la 8a edició de la TINETaula i les normes reguladores de la
seva convocatòria per al procediment de selecció dels ajuntaments participants a l’activitat.
2. La TINETaula són 40 activitats formatives adreçades als habitants dels municipis de la
demarcació de Tarragona de menys de 4.000 habitants, de 9 dies de durada, que
consisteix en impartir dos cursos, amb públic i objectius diferenciats, al voltant d’Internet i
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
3. El text íntegre de les Normes Reguladores de la 8a edició de la TINETaula es va publicar
al BOP núm. 82, del 27 d’abril de 2018. Aquestes normes estableixen, entre d’altres
qüestions, el termini màxim per a la presentació de sol·licituds per participar a la
TINETaula, que és el 25 de maig de 2018.
4. Amb data 5 de juny de 2018, un cop rebut i estudiat un total de 52 sol·licituds, es va
trametre requeriment d’esmena i millora de documentació a 10 ajuntaments sol·licitants, i
se’ls va donar un termini de 10 dies hàbils per completar la seva sol·licitud amb la
documentació preceptiva.
5. Transcorreguts els terminis legalment establerts perquè els ajuntaments presentessin la
documentació requerida per la unitat de Comunicació de la Diputació, d’acord amb el que
disposen les normes reguladores de la convocatòria corresponent, s’ha fet la selecció
definitiva.

Fonaments de dret
Normes reguladores de la 8a edició de la TINETaula.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar la relació de sol·licituds presentades pels següents ajuntaments per
participar en la 8a edició de la TINETaula, atès que han estat rebudes dins del termini
establert i que, d’acord amb els criteris de selecció de les normes reguladores, compleixen
tots els requisits:
Albinyana
Alió
Almoster
Batea
Benifallet
Capçanes
Caseres
Duesaigües
El Masroig
El Molar
El Montmell
El Pinell de Brai
Gandesa
Garcia
Horta de Sant Joan
L'Albiol
La Fatarella
La Nou de Gaià
La Palma d'Ebre
La Secuita
La Torre de l'Espanyol
Masdenverge
Masllorenç
Miravet
Montferri
Móra la Nova
Pont d'Armentera
Porrera
Pratdip
Querol
Riudecanyes
Riudecols
Sarral
Tivissa
Ulldemolins
Vallmoll
Vespella de Gaià
Vila-rodona
Vimbodí i Poblet
Xerta

Segon.- No admetre a tràmit les següents sol·licituds per haver estat presentades fora de
termini, és a dir, amb una data d’entrada al registre de la Diputació de Tarragona posterior a
la data límit del 25 de maig de 2018:
Bellvei (31 de maig de 2018)
Benissanet (29 de maig de 2018)
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EMD Els Muntells (30 de maig de 2018)

Tercer.- Declarar el desistiment de la sol·licitud dels següents ajuntaments per no haver
respost al requeriment d’esmena i millora de documentació tramès per la Diputació:
L'Aleixar
Solivella
Vilallonga del Camp
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Quart.- Desestimar la sol·licitud dels següents ajuntaments als quals es va trametre
requeriment d’esmena i millora de documentació i van presentar la documentació requerida
fora de termini, és a dir, van presentar la documentació amb data d’entrada al registre de la
Diputació de Tarragona posterior a la data límit del 22 de juny de 2018, estimada a partir de
la data de la recepció de la notificació, el 8 de juny de 2018:
Les Borges del Camp (27 de juny de 2018)
Vilanova d'Escornalbou (26 de juny de 2018)

Cinquè.- No seleccionar els següents ajuntaments, els de més habitants de les 44
sol·licituds que compleixen tots els requisits establerts a les normes reguladores, atenent el
criteri de selecció que dóna preferència als municipis de menys habitants per a la
convocatòria de la 8a TINETaula:
Camarles (3.270 h)
EMD Jesús (3.731 h)
L'Espluga de Francolí (3.756 h)
Santa Bàrbara (3.787 h)

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 del president de la Diputació.
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