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ANUNCI
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2014, va aprovar inicialment la
modificació de la base onzena del Pla d’Acció Municipal 2013-2016.
De conformitat amb l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l’expedient s’ha sotmès a
informació pública per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període i segons consta a l’expedient, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de
cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, per la qual cosa és procedent la
publicació, annexa a aquest anunci, del text íntegre d’aquesta base.
Si es vol impugnar aquesta base, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació
íntegra.
La modificació de la base onzena del Pla d’Acció Municipal 2013-2016, entrarà en vigor un cop hagi estat publicat i
hagi transcorregut el termini de quinze dies establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local.
Tarragona, 10 de febrer de 2015.
La secretària general acctal., Maite Velayos Esplugas.

11. Canvis de destinació
11.1. En el tràmit d’al·legacions a la formulació anual, els ens sol·licitants poden demanar la modificació de l’objecte
de les actuacions aprovades en la planificació quadriennal per a l ‘anualitat corresponent, per tal d’adaptar-les a les
necessitats sobrevingudes o al canvi de prioritats decidit pels equips de govern al llarg del seu mandat.
11.2. Posteriorment, els beneficiaris poden sol·licitar un canvi per a cada una de les actuacions concedides del
programa d’inversió. Es permet modificar l’objecte subvencionable però no pot modificar-se l’import de la subvenció,
ni tampoc fraccionar aquest import per a permetre executar més d’una inversió.
11.3. Els ens locals beneficiaris poden presentar les sol·licituds de canvi, abans que finalitzi el termini per adjudicar
les inversions inicialment concedides. Aquest termini s’indica a la base dotzena.
11.4. Les sol·licituds s’han de presentar i complimentar via electrònica, en model normalitzat, el qual es troba a la
seu electrònica de la Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat/
11.5. Cal adjuntar a la sol·licitud els models que contenen la informació següent:
a) Document signat per un tècnic competent que sigui suficient per contractar les actuacions subvencionables
del programa d’inversions, de conformitat amb el que determina la normativa vigent en matèria de contractació
pública. Els requisits mínims dels documents tècnics es troben a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona
https://seuelectronica.dipta.cat/
b) Certificat de la titularitat dels béns i serveis municipals en els quals s’executa la inversió i la forma de gestió i en
el què es faci constar el règim de l’IVA aplicable a la inversió sol·licitada.
c) Acord de l’òrgan competent de l’ens local d’aprovació del canvi de destinació, en el qual es fonamentin les
circumstàncies excepcionals que motiven la modificació de l’objecte subvencionable.
11.6. El canvi de l’actuació s’ha d’aprovar per l’òrgan competent de la Diputació de Tarragona.
11.7. Els terminis per adjudicar i executar la nova inversió es compten a partir de la data de la publicació del nou
acord de concessió.
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