Expedient:

Resolució agrupada de diversos expedients electrònics

Referència:

MFM/acp

Òrgan competent:

President/a

DECRET
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Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions
per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021.

Fets
1. En data 21 de juliol de 2021, la presidència de l'Organisme Autònom
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria
del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a
programes concrets i activitats de promoció turística any 2021, un extracte de
la qual va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de juliol de
2021.
2. Els beneficiaris han presentat la documentació justificativa de les
subvencions concedides per la presidència de l’Organisme Autònom Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona de data 1 de desembre de 2021.
3. La documentació justificativa es troba als expedients electrònics del gestor
documental de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, amb els números següents:
- Ajuntament del Calafell: Expedient número 8004333048-2021-0000298 amb
els document de l’1 al 4.
- Ajuntament de Gandesa: Expedient número 8004333048-2021-0000340 amb
els document de l’1 al 4.
4. El Patronat de Turisme dona la conformitat sobre la correcció dels justificants
presentats, que han estat revisats i que s’adeqüen a la convocatòria de la
concessió de les subvencions. La documentació s’ha presentat dins del termini
corresponent.
5. Els ens han declarat de manera expressa i responsable que estan al corrent
del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d’
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Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS) i que compleixen amb els altres requisits generals que estableix
la Llei general de subvencions i les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organisme autònom, per a ser beneficiaris
d’ una subvenció pública. Així mateix, declaren que el règim general respecte a
l'IVA és no deduïble.
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6. Per donar compliment al que disposa l’art. 88.3 del Reglament de la Llei
general de subvencions, i amb la finalitat de procedir al pagament de la
subvenció concedida a l’ens esmentat, es posa de manifest:
1.- Que l’ens ha presentat la justificació de la subvenció concedida tal com
preveu la normativa reguladora corresponent.
2.- Que no ha estat dictada resolució declarativa de la pèrdua del dret al
cobrament per alguna causa de l’art. 37 de la Llei general de subvencions.
3.- Que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura cautelar, la
retenció del lliurament de pagament al beneficiari referit en aquesta subvenció.

Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
6. Convocatòria per a la concessions de subvencions per a programes concrets
i activitats de promoció turística.
7. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
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8. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- Aprovar l’expedient de justificació presentat pel beneficiari següent:

Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte subvenció: Accions i campanyes de promoció i difusió
Data acord concessió: 01/12/2021
Aplicació pressupostària: 7010/432/46201/02
Pressupost elegible: 4.083,75 €
Import concedit: 1.822,27
% subvenció sobre pressupost elegible: 44,62%
Despesa justificada: 4.083,75 €
Despesa justificada elegible: 4.083,75 €
Import a pagar: 1.822,27
Número operació anterior: 2021002990

Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte subvenció: Difusió on-line
Data acord concessió: 01/12/2021
Aplicació pressupostària: 7010/432/46201/02
Pressupost elegible: 11.872,52 €
Import concedit: 3.784,15
% subvenció sobre pressupost elegible: 31,87%
Despesa justificada: 11.872,52 €
Despesa justificada elegible: 11.872,52 €
Import a pagar: 3.784,15
Número operació anterior: 2021002989

Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte subvenció: Distintiu de qualitat de platges
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Data acord concessió: 01/12/2021
Aplicació pressupostària: 7010/432/46201/02
Import concedit: 2.500,00 €
Import a pagar: 2.500,00 €
Número operació anterior: 2021002988

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte subvenció: Accions i campanyes de promoció i difusió
Data acord concessió: 01/12/2021
Aplicació pressupostària: 7010/432/46201/02
Pressupost elegible: 2.695,5 €
Import concedit: 1.030,97 €
% subvenció sobre pressupost elegible: 38,25%
Despesa justificada: 3.603,00 €
Despesa justificada elegible: 3.603,00 €
Import a pagar: 1.030,97 €
Número operació anterior: 2021003010

Total......................................................................... 9.137,39 euros

Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les
subvencions concedides a favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Tercer.- 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 Publicada de Subvenciones.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions
de Catalunya.
Cinquè.- Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona i publicar-ho a la Seu electrònica de la Diputació.

Règim de recursos:
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Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’
endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’
un mes des de l’endemà de la notificació, davant la presidenta de l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
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La Presidenta
Meritxell Roige Pedrola
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