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DECRET

Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats
socials i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de
les subvencions concedides a entitats o persones físiques per a activitats
culturals o d'interès ciutadà. Any 2021

Fets
1. Diferents entitats socials han presentat la documentació justificativa de les
subvencions concedides per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
de data 14 de desembre de 2021, en el marc de la convocatòria de concessió
de subvencions a entitats o persones físiques per a activitats culturals o
d'interès ciutadà. Any 2021.

2. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i
s'ha comprovat que les actuacions són subvencionables i s’adeqüen i
compleixen els requisits establerts en la convocatòria. Es fan constar, si escau,
les incidències detectades en les justificacions.

La documentació justificativa es troba en els corresponents expedients
administratius electrònics, codificada de la manera següent:
- Associació de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i
desenvolupament del Montsià (APASA) - Expedient 8004330008-20210014136 - Documents 1-3.
- Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer - Expedient 8004330008-20210014559 - Documents 1-3
- Fundació Pere Tarrés -Institut de Formació - Expedient 8004330008-20210014384 - Documents 1-3
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- Federació d'Entitats d'Atenció i Educació (FEDAIA) - Expedient 80043300082021-0014871 - Documents 1-2
- Associació de nens amb càncer de Catalunya - Expedient 8004330008-20210013503 - Documents 1-7
- Comité Oscar Romero - Expedient 8004330008-2021-0014743 - Documents 13.
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3. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Així mateix, fan
constar que l’IVA corresponent a les despeses presentades no és deduïble.

4. L'òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa
de la procedència del reintegrament de les subvencions o de la pèrdua del dret
al cobrament per alguna de les causes establertes a l’article 37 Llei general de
subvencions.

5. Així mateix, l'òrgan gestor manifesta que no ha estat acordada per l'òrgan
concedent, com a mesura cautelar, la retenció del lliurament de pagament o de
les quantitats pendents d'abonar als beneficiaris d’aquestes subvencions.

6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2022-2010-231-48000-02 hi
ha consignació pressupostària adequada i suficient.

Fonaments de dret
Article 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
Articles 84 i següents del Reial Decret 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.
Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, que regula la justificació i
pagament de les subvencions concedides.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’
exercici 2021.
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Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a a entitats i
fundacions de caràcter social per a despeses d'activitats socials. Any
2021.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar l'expedient de justificació presentat pels següents beneficiaris:

Beneficiari: Associació de famílies de persones amb discapacitats intel·lectual
i desenvolupament del Montsià (APASA)
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: Jornades Multisensorials - Snoezelen APASA 2021
Data Acord concessió: 14-12-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-231-48000-02
Pressupost Elegible: 11.967,33 euros
Pressupost Minim a Executar: 10.519,26 euros
Import concedit: 9.467,33 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 10.815,25 euros
Import a pagar: 9.467,33 euros
Número d'operació anterior: 2021048077
Observacions: No es té en compte la casella marcada com a "Justificació
parcial" perquè de la justificació presentada es desprèn que s'ha acomplert
l'objecte de la subvenció i la despesa justificada supera l'import del pressupost
mínim a executar. S'accepta la factura número 210286 perquè del concepte es
desprèn, inequivocament, que respon a l'objecte de la subvenció.
Beneficiari: Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer
Municipi: Barcelona
Concepte subvenció: FECEC- Després del Càncer
Data Acord concessió: 14-12-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-231-48000-02
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Pressupost Elegible: 14.000,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 11.111,11 euros
Import concedit: 10.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 14.003,87 euros
Import a pagar: 10.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2021048094
Beneficiari: Fundació Pere Tarrés -Institut de FormacióMunicipi: Barcelona
Concepte subvenció: Impulsem l'educació en el lleure als centres
Data Acord concessió: 14-12-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-231-48000-02
Pressupost Elegible: 22.500,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 22.222,22 euros
Import concedit: 20.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 23.986,01 euros
Import a pagar: 20.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2021048058
Beneficiari: Federació d'Entitats d'Atenció i Educació (FEDAIA)
Municipi: Barcelona
Concepte subvenció: Estudi impacte Covid adolescents que participen dels
Serveis del model SIS (Serveis d'Intervenció Socioeducativa) a la provincia de
Tarragona. Del confinament a l'actualitat
Data Acord concessió: 14-12-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-231-48000-02
Pressupost Elegible: 10.900,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 5.222,22 euros
Import concedit: 4.700,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 5.222,22 euros
Import a pagar: 4.700,00 euros
Número d'operació anterior: 2021048091
Observacions: No es té en compte la casella marcada com a "Justificació
parcial" perquè de la justificació presentada es desprèn que s'ha acomplert
l'objecte de la subvenció i la despesa justificada coincideix amb l'import del
pressupost mínim a executar.
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Beneficiari: Associació de nens amb càncer de Catalunya
Municipi: Barcelona
Concepte subvenció: Atenció Psicosocial i voluntariat per infants i
adolescents amb càncer de Tarragona.
Data Acord concessió: 14-12-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-231-48000-02
Pressupost Elegible: 60.000,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 22.222,20 euros
Import concedit: 20.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 49.800,00 euros
Import a pagar: 20.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2021048082
Observacions: No es té en compte la casella marcada com a "Justificació
parcial" atès que de la justificació presentada es desprèn que s'ha acomplert
l'objecte de la subvenció i la despesa justificada supera l'import del pressupost
mínim a executar. La declaració responsable sobre les despeses de personal
de l'expedient de justificació suma l'import de 53.000,00 euros, però, com a
despesa justificada acceptada es té en compte l'import de la relació de
l'expedient de justificació que és de 49.800,00 euros.
Beneficiari: Comite Oscar Romero
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: Mirades del món: sensibilització...
Data Acord concessió: 14-12-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-231-48000-02
Pressupost Elegible: 13.888,44 euros
Pressupost Minim a Executar: 5.555,56 euros
Import concedit: 5.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 13.888,44 euros
Import a pagar: 5.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2021048066
Total: 69.167,33 euros

Segon. Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les
subvencions concedides a favor dels beneficiaris relacionats anteriorment en l’
import de 69.167,33 euros.
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Tercer. Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions al
Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya (RAISC) per a la seva publicació.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

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 27E8AB939F2E4470A9799950233FC401 i data d'emissió 11/05/2022 a les 08:49:58

Cinquè. Publicar-ho a la Seu Electrònica i comunicar aquesta resolució 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.

El diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà - SAC
Joan Josep Garcia Rodríguez
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