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DECRET

Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de
Benifallet, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de
la subvenció concedida d'Excepcionals 2020

Fets
1. El 22 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar la 4a concessió de subvencions per restablir els béns i
serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions
excepcionals 2020. La resolució es va publicar a la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona amb efectes de notificació el 23 de desembre de 2020.
2. L'Ajuntament de Benifallet ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
3. 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 la Convocatòria d'aquestes
subvencions. La documentació correcta consta a l'expedient electrònic vinculat
a aquesta resolució, codificada com C1 fins a C12.
4. L'Ajuntament de Benifallet ha justificat l'execució total de l'actuació per
import de 76.804,92 euros, però la suma de les factures és de, 83.354,47
euros, la diferència de 6.549,55 euros, correspon a l'import que s'ha de restar
de la factura (document codificat com C3) núm. 75 de data 31 d'agost de 2021
de l'empresa Construccions 3G, SA, tal i com han certificat en el document
codificat C10, perquè no forma part dels treballs subvencionats i per tant no és
despesa elegible. Per tant l'import justificat elegible és 63.381,92 euros, del
capítol 6, i 13.423,00 euros, del Capítol 2.
5. S'ha comprovat que una de les actuacions subvencionades, el camí del
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Portell (imputada al capítol 6) va ser executada directament per la Diputació de
Tarragona, amb els seus preus d'assistència tècnica amb les corresponents
bonificacions i coeficients reductors això fa, que, els preus unitaris no siguin els
del document tècnic que va servir per a la concessió de la subvenció i que el
PEM de la relació valorada sigui diferent. El cost de l'execució d'aquest camí ha
estat per import de 17.763,11 euros acreditat segons la carta de pagament
(document codificat com C3) aportat per l'Ajuntament de Benifallet i ha estat
subvencionat íntegrament per la Generalitat de Catalunya tal com han certificat
en la contractació (vegeu document C4) i en el certificat de la justificació (vegeu
document C9). Per tant, havent complert l'objecte de la subvenció, en el
moment del lliurament es pren com import elegible de l'actuació imputada al
capítol 6, l'import sense aquest camí, 45.618,81 euros (63.381,92 euros 17.763,11 euros). Aquesta disminució en l'import elegible, no fa reduir l'import
de la subvenció a lliurar.
6. S'ha comprovat que a les aplicacions pressupostàries 2022-1010-942-7620002 i 2022-1010-942-46201-02 hi ha crèdit suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament
de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’
article 37 de la Llei General de Subvencions.
9. La Unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura
cautelar, del lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta
subvenció

Fonaments de dret
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions. En
concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb reducció per falta de justificació.
2. Article 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.
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3. Capítol III 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.
4. Punt dissetè de la Convocatòria de Subvencions per restablir els béns i
serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions
excepcionals 2020, que regula el termini i forma de justificació.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de
Benifallet, d’acord amb les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms i la Convocatòria de les
Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens
meteorològics i altres situacions excepcionals 2020.
Segon. Reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la
subvenció concedida a favor del beneficiari que es detalla/en a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte subvenció: C.Unica - Reposició camins afectats pel temporal Glòria
Data Acord concessió: 22-12-2020
Aplicació Pressupostària: 2022-1010-942-76200-02
Pressupost Elegible: 78.986,19 euros
Pressupost Minim a Executar: 39.622,58 euros
Import concedit: 37.641,45 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:95,00%
Despesa total justificada: 63.381,92 euros
Despesa justificada elegible: 45.618,81 euros (*)
Import a pagar: 37.641,45 euros
Número d'operació anterior: 2020044661
(*) La diferència entre la Despesa total justificada i la Despesa justificada
elegible, 17.763,11 euros, correspon a l'import del camí del Portell, executat
directament per la Diputació de Tarragona, i que ha estat subvencionat
íntegrament per la Generalitat de Catalunya. Això no obstant, l'Ajuntament l'ha
inclòs a la justificació únicament a afectes de demostrar l'acompliment de
l'objecte de l'actuació.
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Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte subvenció: C.Unica - Reposició camins afectats pel temporal Glòria
Data Acord concessió: 22-12-2020
Aplicació Pressupostària: 2022-1010-942-46201-02
Pressupost Elegible: 25.932,97 euros
Pressupost Minim a Executar: 13.009,00 euros
Import concedit: 12.358,55 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:95,00%
Despesa justificada: 13.423,00 euros
Import a pagar: 12.358,55 euros
Número d'operació anterior: 2020044660
Total: 50.000,00 euros

Tercer. 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 i al Registre d'Ajuts i
Subvencions de Catalunya.
Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i comunicar-la 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 del Servei d'Assistència Municipal - SAM
Enric Adell Moragrega
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