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DECRET

Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i
reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la
subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats
esportives d'interès particular. Any 2021.

Fets
1. Diverses entitats han presentat la documentació justificativa de la subvenció
concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, amb data 9 de
novembre de 2021, en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions
a entitats esportives, 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 la justificació.
La documentació justificativa es troba en els corresponents expedients
administratius electrònics, codificada de la manera següent:
- Club Petanca Creixell: expedient 2021-0013875. Documents 1-3.
- Club Esports Tennis Cunit: expedient 2021-0014977. Documents 1-2.
- Club Atlètic Montblanc: expedient 2021-0014172. Documents 1-6.
- Club Natació Reus Ploms: expedient 2021-0014037. Documents 1-2.
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, els
beneficiaris fan constar, en cada cas, si l'IVA és o no deduïble.
4. L'òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa
de la procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al
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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’aquesta subvenció.
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2022-2010-341-48000-02 hi
ha consignació pressupostària adequada i suficient.
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Fonaments de dret
Articles 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.
Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitats
esportives de l'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.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Aprovar l'expedient de justificació presentat pels següents beneficiaris:
Beneficiari: Club Petanca Creixell
Municipi: Creixell
Concepte subvenció: Tornejos i Campionats 2021 CP Creixell
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Data Acord concessió: 09-11-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 4.500,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 3.608,00 euros
Import concedit: 3.247,20 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 3.727,62 euros
Despesa acceptada: 3.727,62 euros
Import a pagar: 3.247,20 euros
Número d'operació anterior: 2021041450
Beneficiari: Club Esports Tennis Cunit
Municipi: Cunit
Concepte subvenció: Competicions 2021
Data Acord concessió: 09-11-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 22.770,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 10.022,22 euros
Import concedit: 9.020,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 21.952,05 euros
Despesa acceptada: 21.952,05 euros
Import a pagar: 9.020,00 euros
Número d'operació anterior: 2021041411
Beneficiari: Club Atlètic Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte subvenció: Curses populars Montblanc per la salut mental
Data Acord concessió: 09-11-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 4.008,88 euros
Import concedit: 3.608,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 4.921,98 euros
Despesa acceptada: 4.921,98 euros
Import a pagar: 3.608,00 euros
Número d'operació anterior: 2021041428
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Beneficiari: Club Natació Reus Ploms
Municipi: Reus
Concepte subvenció: Activitat Esportiva Singular any 2021
Data Acord concessió: 09-11-2021
Aplicació Pressupostària: 2022-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 60.000,00 euros
Pressupost Minim a Executar: 10.022,22 euros
Import concedit: 9.020,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:90,00%
Despesa justificada: 56.190,99 euros
Despesa acceptada: 56.190,99 euros
Import a pagar: 9.020,00 euros
Número d'operació anterior: 2021041432
Observacions: S'accepta l'import de 56.190,99 euros, com a despesa
justificada, que és l'assenyalat en la relació de la justificació. D'altra banda, no
es tenen en compte les despeses de personal, atès que no s'assenyalen en la
relació ni es fa constar la data del seu pagament, a més, l'import mínim a
justificar és de 10.022,22 euros.
Total: 24.895,20 euros

Segon. Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la
subvenció concedida a favor del beneficiari relacionat anteriorment en l’import
de 24.895,20 euros.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció al Registre
de Subvencions i Ajuts de Catalunya (RAISC) per a la seva publicació.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim
d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la
Diputació.
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El diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà - SAC
Joan Josep Garcia Rodríguez
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