Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 20 de juliol de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
Dia: 20 de juliol de 2018
Hora d'inici: 10:45
Hora de finalització: 11:00
Lloc: Sala Julio Antonio

Assistents:
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domenech (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)

Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Essent tres quarts d’onze del matí, excusada la assistència dels membres que més a dalt
es relacionen, queden reunits en segona convocatòria amb el quorum establert a l'article
113.c) del RD 2568/1986, al Saló de Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els
membres de la Junta de Govern.
D'acord amb l'establert als articles 82.3 i 83 del RD 2568/1986 es sotmet a votació i
s'aprova per unanimitat dels assistents la declaració d'urgència per al tractament de
l'assumpte "Aprovació del Conveni per a la cessió, per part de l’Ajuntament de Reus, de l’
aplicació per telèfons intel·ligents denominada “APPARCAR” a les Diputacions de
Barcelona i Tarragona", el qual s'incorpora a l'Ordre del dia de la sessió.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2018
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 13 de juliol de 2018.
2. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE DESPESA DE L'APORTACIÓ
2018 A LA FUNDACIÓ PRIVADA 'OBSERVATORI DE L'EBRE' I LLIURAMENT DEL 75%.
De conformitat amb la proposta de Secretaria General, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 30 d’abril de 1999 va acordar formar
part de la Fundació privada "Observatori de l’Ebre", a l’hora que va aprovar-ne els seus
estatuts, així com el conveni regulador (signat el 13 de juliol de 1999) de la integració de la
Diputació i de les aportacions econòmiques pels exercicis 1999, 2000 i 2001, que es fan
efectives en els termes establerts en el pacte 4 de l’esmentat conveni.
Esgotada la vigència de l’esmentat conveni, la Diputació de Tarragona ha continuat fent
efectiva la seva aportació a la Fundació en els exercicis següents actualitzat l’import de les
quotes anualment, en les mateixes condicions de lliurament: 75 % al moment de l’aprovació
de l’aportació, en concepte de bestreta, i 25 % restant una vegada el destinatari justifica l’
aplicació de la totalitat de l’aportació, mitjançant la presentació dels comptes de l’exercici
corresponent (memòria resum de les activitats realitzades, llibre d’inventari i balanços, llibre
diari i llibre major).
En data 15 de juny de 2018 (RE núm.1-2018-021677-1 de data 18 de juny de 2018), la
Gerència de la Fundació ha tramès a aquesta Diputació la memòria d’activitats i els
comptes anuals definitius 2017 aprovats pel Patronat i l’informe d’auditoria, a fi que s’aprovi
i es lliuri el 25% de l’aportació que correspon a la Diputació de Tarragona per a l’any 2017,
en la mateixa tramesa consta el pressupost per a l’any 2018 i es sol·licita el pagament del
75% corresponent a la quota per a l’exercici 2018.
Per acord de Junta de Govern, de data 29 de juny de 2018 s’ha fet efectiu el pagament del
25% restant de l’aportació corresponent a l’any 2017 desprès de comprovar la
documentació rebuda per part de la Fundació Privada “Observatori de l’Ebre” en data 15 de
juny de 2018.
Es disposa de dotació pressupostària adequada i suficient, segons consta en el
corresponent informe econòmic.
Fonaments de dret
1.-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2.- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, per a l'exercici 2018.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.-Aprovar l’aportació per import de 70.000 EUR a la Fundació Privada “Observatori de l’
Ebre” corresponent a l’any 2018.
2.-Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de l’aportació a la Fundació
privada “Observatori de l’Ebre” corresponent a l’any 2018 per import de 52.500 EUR en
concepte de bestreta (75% del total de l’aportació) per import de amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 6011-463-48901 del pressupost per a 2018. L’import restant es farà efectiu
un cop la fundació hagi justificat la seva aplicació, mitjançant la presentació dels comptes
de l’exercici 2018 (memòria resum de les activitats realitzades i l’informe d’auditoria dels
comptes anuals corresponent a l’exercici 2018).
3.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho 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 del president de la Diputació.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Projectes Europeus i Regió del Coneixement
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FERRMED ASBL PER A
LA REALITZACIÓ CONFERÈNCIES I JORNADES PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT
DE LES EMPRESES EUROPEES DURANT L'ANY 2017.
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
L’Entitat FERRMED fou oficialment constituïda a l’agost de 2004 a Brussel·les (Bèlgica). És
una associació de caràcter multisectorial, creada pel sector privat per millorar la
competitivitat de les empreses europees mitjançant l’aplicació dels estàndards FERRMED, l’
obtenció d’una millor connexió dels ports i dels aeroports amb llurs rere-països, la promoció
de Gran Eix Ferroviari de Mercaderies Escandinàvia-Rin-Roine-Mediterrani Occidental, la
consolidació, en col·laboració amb altres associacions, dels vectors de progrés en el marc
de la Unió Europea i els seus països veïns i el suport al desenvolupament sostenible
reduint així la pol·lució i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Altres objectius de FERRMED són l’optimització de la cadena logística assolint una millor
intermobilitat, reducció de costos, incrementant la qualitat i la reducció de temps en els
sistemes de transport.
L’entitat FERRMED va programar una sèrie d’actes arreu de la Unió Europea per difondre
els seus objectius i les anàlisis del territori realitzades , entre els quals es trobava una
conferència anomenada “el nus ferroviari de l’Àrea de Tarragona i els seus enllaços amb el
Corredor del Mediterrani” que es va celebrar a Tarragona el 28 de juny de 2017.
La Diputació de Tarragona valora la conveniència de col·laborar amb l’Entitat FERRMED
ASBL en l’execució de les activitats que va realitzar pel 2017. La finalitat d’aquestes, pel
que es refereix al territori de Tarragona, era analitzar en profunditat els plans de
desenvolupament de la xarxa vinculada al nus ferroviari tarragoní, així com emprendre i
continuar insistint en la presa de mesures destinades a superar el retard existent en l’
execució d’alguna de les obres. També aconseguir l’adequat condicionament de la línia
actual Tarragona-Lleida-Saragossa a l’ample internacional, aspecte clau per potenciar els
territoris de Lleida i Tarragona com a hubs logístics de primer nivell. I finalment, a nivell
europeu, potenciar les connexions ferroviàries entre el sud i el nord d’Europa a través de l’
eix natural de la Vall del Roine. Un gran eix que en la seva prolongació vers el nord arriba a
Escandinàvia i cap al sud fins Algessires i el Marroc, així els ports de Marsella i també els
de Barcelona, Tarragona, Castelló i València podrien esdevenir l’autèntica porta del Sud d’
Europa i canalitzar trànsits marítims procedents d’Àsia amb tots els avantatges que
suposaria per la zona inclòs els caire mediambiental.
En l’orgànic de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement per a l’exercici
2018 hi ha una assignació nominativa a favor del FERRMED Suport al corredor del
Mediterrani per import de 10.000,00 € (aplicació pressupostària 2018 5050.440.48174.02).

En data 15 de desembre de 2017 (RE 1-2017-039809-1 de 15/12/2017) L’entitat
FERRMED ASBL ha tramès la sol·licitud de subvenció per al cofinançament de les
activitats relacionades amb la realització de conferències i jornades per millorar la
competitivitat de les empreses europees durant l’any 2017.
L’entitat FERRMED ASBL ha declarat que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i s’ha comprovat que no és deutora
de la Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i 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, S'ACORDA:

Primer.- Concedir a l’entitat FERRMED ASBL una subvenció per a la realització
conferències i jornades per millorar la competitivitat de les empreses europees durant l’any
2017 en els termes següents:
Beneficiari: FERRMED ASBL
Municipi: Brussel·les (Bèlgica)
Concepte: Conferències i jornades per millorar la competitivitat de les empreses
europees durant l’any 2017
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 20,00 %
Import concedit: 10.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2018.5050.440.48174.02

Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder
obtenir l’aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:

Certificat de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del secretari, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç haurà d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.

Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses
de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la
relació classificada de despeses; o informe d’auditor.

D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, en el cas que
alguna de les despeses imputades superi els 18.000 euros en cas de
subministrament de béns d’equips o prestació de serveis per empreses de
consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia, degudament confrontada, de
com a mínim tres ofertes presentades de diferents proveïdors i justificació expressa
en cas que l’elecció no recaigui en la més avantatjosa econòmicament.

Certificat de l’entitat, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del secretari, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge
d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a aquest projecte.

Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra dels producte resultants (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en els quals s’han de fer constar de
manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant:
cartells, tríptics, opuscles i altres elements de divulgació on consti el suport de la
Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada va finalitzar el 31 de desembre de 2017
atès que les activitats subvencionades es van realitzar durant aquella anualitat.
El termini per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos a partir de l’
endemà de rebre la notificació de la concessió de la subvenció.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per presentar la documentació
justificativa en els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestionarà el pagament
de la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost 2018 es
pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada l’import
del superàvit es deduirà de la subvenció atorgada.

Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida es reduirà
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho a l’entitat FERRMED ASBL i comunicar-ho a Intervenció.

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 del president de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT
CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL PER EXCAVACIONS AL
JACIMENT DE LA BOELLA, 2018.

De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, amb seu a Tarragona és
una institució sense ànim de lucre que té per objecte esdevenir un centre de referència
internacional en el desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents
branques de l'estudi de l'Evolució i del Comportament Humans.
2. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (en endavant IPHES), durant
el 2018 , té previst iniciar la campanya d'excavacions anual al Jaciment arqueològic del
barranc de la Boella al municipi de la Canonja.
3. Per desenvolupar aquesta tasca són necessàries una sèrie de despeses per la qual cosa
l'IPHES ha demanat la col·laboració d'entitats i empreses privades i de diverses
administracions entre les que hi ha la Diputació de Tarragona.
4. L'IPHES ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-45105, amb un import de 6.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
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
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la 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 de l Sector Públic i 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, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Institut Català de Paleoecològia Humana i Evolució Social una
subvenció per a la intervenció arqueològica al jaciment de la Boella (La Canonja) , l’any
2018, en els termes següents:

Beneficiari : l’Institut Català de Paleoecològia Humana i Evolució Social
Municipi : Tarragona
Concepte: Intervenció arqueològica al jaciment de la Boella (La Canonja), l’any 2018.
Pressupost Elegible: 12.000 euros
% concedit: 50%
Import concedit: 6.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/45105
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document , l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Certificat del tresorer de l’entitat .detallant les despeses de personal, signat i segellat amb
el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis , anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.,

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables . l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiar, si és de conformitat gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè. - Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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 del president de la Diputació.
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA CONFRARIA
DE LA VERGE DE LA CINTA DE TORTOSA PER ACTUACIONS AMB MOTIU DE L'ANY
JUBILAR, 2018
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa, és una associació
pública de fidels, depenent del Bisbat de Tortosa, fundada el 13 de gener de 1617 a
Tortosa, que té com a objectiu el manteniment i impuls del culte a la Mare de Déu de la
Cinta, patrona de la ciutat de Tortosa i el foment d’actuacions a l’entorn d’aquest culte.
L’any 2017, amb motiu dels 400 anys de la seva fundació és va celebrar l’any jubilar i se li
va concedir la Creu de Sant Jordi.
2.- En data 19 de juny de 2018, la Confraria sol·licita a la Diputació una subvenció
nominativa per a fer front a les despeses generades per les actuacions de l’Any Jubilar. S’
han organitzat una setantena d’actes tant de tipus religiós, de difusió i culturals . També s’
ha realitzat una publicació sobre la Verge de la Cinta i s’ha confeccionat un nou reliquiari i

el bastiment d’una imatge de la Verge. Les despeses de l’any 2018 per aquest motiu són de
52.014,61 euros.
3. La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa ha acreditat
documentalment que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent i s’ha comprovat que no és deutora per cap concepte de la Diputació de
Tarragona.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i amb les entitats
del territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que els ajuntaments tenen en el seu territori a disposició de tots els
ciutadans per tal de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques
tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat la
partida pressupostària 2010-336-48188, amb un import de 12.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.

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
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la 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 i 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, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa una
subvenció pels actes de l’Any Jubilar, inclòs el bastiment de la imatge de la Verge de la
Cinta :
Beneficiari : La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta
Municipi : Tortosa
Concepte: Actes de l’Any Jubilar, inclòs el bastiment de la imatge de la Verge de la Cinta
Pressupost Elegible: 52.014,61 euros
% concedit: 23,07%
Import concedit: 12.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/336/48188

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document , l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor .
- Certificat de l’interventor de l’entitat .detallant les despeses de personal, signat i segellat
amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis , anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.,

La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè. - Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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 del president de la Diputació.
6. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT DE
SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS AJUNTAMENTS I ENTITATS,
CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS
D'ESPORT BASE I A ENTITATS ESPORTIVES I A ENS LOCALS PER A ACTIVITATS
ESPORTIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI. ANY 2017.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets

1.- Diferents ajuntaments i entitats no han presentat en el termini establert la justificació
econòmica de les subvencions concedides per la Junta de Govern d’aquesta Diputació de
data 27/10/2017, per a la convocatòria de concessió de subvencions a entitats esportives
de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base i a entitats esportives de
caràcter extraordinari. Any 2017.
2.- Segons consta en els respectius expedients, s’ha reclamat la documentació justificativa
de les subvencions concedides, que permeti comprovar l’acompliment de la finalitat que en
determina la concessió, amb l’advertiment que, si en el termini que estableix la llei no es
presenta la documentació es declararà, per resolució expressa, la pèrdua del dret al
cobrament i la baixa del crèdit corresponent.
3.- Finalitzats els terminis legalment establerts, no s’ha rebut resposta per part de les
entitats i ajuntaments que es detallen.
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
general de subvencions.
3. Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Norma aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’
1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Lleig general de
subvencions
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret de cobrament de les subvencions concedides als
següents ajuntaments i entitats per no haver presentat en els terminis establerts la
documentació justificativa requerida i donar de baixa els imports corresponents:
Beneficiari: Ajuntament de l’Arbolí
Concepte: 4r Campionat de futbol 12 hores
Pressupost Elegible: 1.1215,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 364,50 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 17/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 24/04/2018
Import a donar de baixa: 364,50 euros

Beneficiari: Associació esportiva Baronia d’Escornalbou
Municipi: Duesaigües
Concepte: El cims del Baró
Pressupost Elegible: 2.611,00 euros
% concedit: 13.16 %
Import concedit: 343,54 euros

Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 17/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 23/04/2018
Import a donar de baixa: 343,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Concepte: Torneig futbol Sala
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 900,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 17/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 23/04/2018
Import a donar de baixa: 900,00 euros
Beneficiari: Futbol Sala Móra d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Concepte: Torneig futbol Sala
Pressupost Elegible: 1.430,,00 euros
% concedit: 24,97 %
Import concedit: 357,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 17/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 23/04/2018
Import a donar de baixa: 357,00 euros

Beneficiari: Associació esportiva Circuit de Tarragona
Municipi: Vandellós i l’Hospitalet del’Infant
Concepte: Curses de muntanya
Pressupost Elegible: 2.722,,00 euros
% concedit: 29,98 %
Import concedit: 816,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 19/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 23/04/2018
Import a donar de baixa: 816,00 euros

Beneficiari: CEFB Costa Daurada
Municipi: Salou
Concepte: Campus d’estiu- Esport Base
Pressupost Elegible: 4.525,00 euros
% concedit: 10,00 %
Import concedit: 452,50 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 17/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 26/04/2018
Import a donar de baixa: 452,50 euros

Beneficiari: Club de Tir amb Arc
Municipi: Tarragona
Concepte: El Tir amb Arc. Teràpia limfedema per càncer de mama
Pressupost Elegible: 2.600,00 euros
% concedit: 25,00 %
Import concedit: 650,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 19/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 26/05/2018
Import a donar de baixa: 650,00 euros
Beneficiari: Club de Tir amb Arc
Municipi: Tarragona
Concepte: El Tir amb Arc. Club de Tir amb Arc. Esaport Base
Pressupost Elegible: 3.835,00 euros
% concedit: 10,00 %
Import concedit: 383,50 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 19/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 26/05/2018
Import a donar de baixa: 383,50 euros

Beneficiari: CDC Torreforta
Municipi: Tarragona
Concepte: Torneig
Pressupost Elegible: 1.355,00 euros
% concedit: 34,98 %
Import concedit: 474,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 19/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 07/05/2018
Import a donar de baixa: 474,00 euros

Beneficiari: AE Ramon Sicart
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Adquisició samarretes pel Campus esportiu d’estiu 2017
Pressupost Elegible: 1.290,00 euros
% concedit: 30,00 %
Import concedit: 387,00 euros
Aplicació pressupostària: 2010-341-48000
Data del requeriment de la justificació: 17/04/2018
Data de l’avís de rebuda: 07/05/2018
Import a donar de baixa: 387,00 euros

Segon.- Notificar l’acord als interessats.

Tercer.- Comunicar-ho a la Intervenció per tal que doni de baixa el crèdit corresponent, d’
acord amb els terminis establerts.
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
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 del president de la Diputació.
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA PER OBRES A LA CASA PARROQUIAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT
ESTEVE DE VILA-SECA
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- La casa parroquial de l’església de Sant Esteve de Vila-seca , es troba ubicada al nucli
antic de Vila-seca, a la plaça de l’Església, núm. 17. es tracta d’un edifici cantoner, situat en
un dels extrems de la plaça, entre mitgeres, i que consta d’una planta baixa i tres pisos més
d’alçada. L’última planta no forma part del que es considera la casa parroquial.
2.- La casa parroquial és un centre on s’hi celebren moltes de les activitats que organitza la
parròquia, i tant els baixos com les plantes superiors es troben sempre ocupades. La
dificultat que presenta aquest edifici és la seva accessibilitat , ja que actualment només hi
ha un únic accés que és l’escala i sense cap possibilitat de disposar d’un segon accés, s’ha
considerat que la solució és la col·locació d’un ascensor per comunicar verticalment les
diverses dependències de la parròquia.
3.- El pressupost d’aquesta instal·lació que comunicarà la planta baixa amb la primera i la
segona planta de l’edifici és de 55.582,25 euro, per la qual cosa l’Arquebisbat sol·licita l’ajut
de la Diputació de Tarragona per a fer front a aquesta despesa.
4.- L’Arquebisbat de Tarragona ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
es deutor, per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa

6.- Els Serveis tècnics de Diputació han informat que el projecte presentat s’ajusta a la
normativa vigent.
7.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat la
partida pressupostària 2010-336-78024, amb un import de 40.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.

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
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la 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 i 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, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Arquebisbat de Tarragona una subvenció per a la instal·lació d’un
ascensor a la casa parroquial de l’església de sant Esteve de Vila-seca en els termes
següents:
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
Municipi: Tarragona
Concepte: Instal·lació d’un ascensor a la casa parroquial de l’església de sant Esteve de
Vila-seca
Pressupost Elegible: 55.582,25 euros
% concedit: 71,96%
Import concedit: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/78024
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable , d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de
les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.

- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor .
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.

Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant:
cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la
Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020. .
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.,
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat gestiona el pagament de

la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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 del president de la Diputació.
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSELL
REGULADOR DO TERRA ALTA PEL CONCURS GRENACHES DU MONDE, 2018
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La DO Terra Alta ha estat enguany la seu oficial del Concurs Internacional Grenaches du
Monde. Aquesta designació representa una oportunitat única per posar en valor la garnatxa
de la Terra Alta i en especial la seva garnatxa blanca, un emblema i un senyal d’identitat
per la Denominació d’Origen.
2. El Concurs Internacional Grenaches du Monde és un certamen que premia els millors
vins de totes les categories elaborats amb les diferents varietats de garnatxa i amb
denominacions d’origen provinents de qualsevol lloc del món.
3. Es tracta d’un esdeveniment que des de l’any 2013, organitza el Consell
Interprofessional dels Vins del Roselló, i que enguany arriba a la sisena edició i té lloc a la
comarca de la Terra Alta. Una comarca vitivinícola que treballa perquè el seu raïm i els
seus vins siguin reconeguts tant a nivell nacional com internacional.
4. El jurat del concurs està constituït per professionals internacionals i prescriptors del món
del vi. Una vuitantena de persones que tenen la missió de distingir els millors vins de
garnatxa presentats al concurs. És per aquest motiu que per fer front a les despeses que
comporta el concurs i totes les activitats organitzades amb aquest motiu que tenen un cost
de 324.132,40 euros, és pel que la DO Terra Alta sol·licita una subvenció a la Diputació.

5. El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta ha acreditat
documentalment que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte de la
Diputació de Tarragona.
6. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i amb les entitats
del territori i també, com és aquest cas, en les activitats que tenen lloc al territori sempre i
quan contribueixin a la difusió i a la promoció de les nostres comarques.
7. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa
8. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat una
aplicació pressupostària 2010-4311-48179, amb un import de 100.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
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
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la 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 i 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, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta una
subvenció pel Concurs de Garnatxes 2018 en els termes següents:
Beneficiari : Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta
Municipi : Gandesa
Concepte: Concurs Internacional de Garnatxes
Pressupost Elegible: 324.132,40 euros
% concedit: 30,85%
Import concedit: 100.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/4311/48179
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.

Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document , l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor .
- Certificat de l’interventor de l’entitat .detallant les despeses de personal, signat i segellat
amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit
a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis , anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.,
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la

Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè. - Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

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 del president de la Diputació.
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'INSTITUT
MUNICIPAL REUS CULTURA PER FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA - TRAPEZI 2018.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. - L'Institut Municipal Reus Cultura, gestiona una part important de l'oferta cultural de la
ciutat, que és extensa i diversa, tant pel que fa a les manifestacions artístiques que hi tenen

lloc com pel nombre d'equipaments que donen cabuda a les creacions. D'aquesta manera
la ciutat s'ha situat en el mapa en l’àmbit internacional amb la realització de festivals com el
Trapezi, de circ, o el Cos, de teatre gestual, que l'Ajuntament de Reus va impulsar ja fa més
de 15 anys
2.- El Trapezi, la Fira del Circ a Catalunya s'ha convertit en un punt de referència obligat en
el món dels festivals i més concretament en el món del circ. Més de cent companyies, un
miler d'artistes, desenes de programadors i cinc dies d'activitat són algunes de les
particularitats d'aquesta fira. El Trapezi ha estat guardonat amb el Premio Nacional de Circo
que atorga el Ministerio de Cultura, l'any 2012. Anteriorment l'any 2007 la Generalitat va
atorgar el Premi Nacional de Cultura als directors artístics del Trapezi, en reconeixement a
la seva aportació en la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya. És per aquest
motiu que demana el suport econòmic de la Diputació per a dur a terme aquesta actuació
anual.
3.- En data 22 de juny de 2018 l’Institut Municipal Reus Cultura presenta una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2018-022388-1) i per a fer front a les
despeses que comporta aquest projecte, que té un pressupost de 429.499 euros i demana l’
ajut de la Diputació per un import de 30.000 euros
4.- L’Institut Municipal Reus Cultura ha acreditat documentalment que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no
és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
5.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’
acord amb la normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’
interès social, i de la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la
programació habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual
de què disposa.
6.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat la
partida pressupostària 2010-334-46231 Institut Municipal Reus Cultura- Festival Trapezi,
amb un import de 30.000 euros per aquest destinatari i objecte.
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
general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la 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 i 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, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura, una subvenció per a les despeses de
la Fira del Circ de Catalunya – Trapezi 2018 en els termes següents:
Beneficiari: Institut Municipal Reus Cultura

Municipi: Reus
Concepte: Fira de Circ de Catalunya – Trapezi 2018
Pressupost Elegible: 429.499 euros
% concedit: 6,98 %
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46231
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i
segellat, amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març del 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.,
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.

Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost vigent es pot
variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- 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
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
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 del president de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I
ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA D'ANIMALS
DOMÈSTICS ABANDONATS. CONVOCATÒRIA DE 2018.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre de
2017, va aprovar inicialment diverses bases específiques de subvencions
gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori. Entre elles, les Bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’
espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’
animals domèstics abandonats, que es van sotmetre a informació pública per un
termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions,

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d’anuncis de la
corporació (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de
la província de Tarragona (núm. 232 d’1 de desembre de 2017) i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (núm. 7513 d’11 de desembre de 2017).
No s’han presentat al·legacions ni reclamacions contra l’esmentat acord, per la qual
cosa ha esdevingut definitiu, i el text íntegre de les bases aprovades ha estat
publicat en el BOP de Tarragona núm. 25, de 5 de febrer de 2018.
En data 16 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut
pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i
periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats i es van publicar al BOP núm.
43 d’1 de març de 2018.
Les sol·licituds de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a
la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats es tramiten a l’empara de la convocatòria,
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 16 de febrer de
2018, i publicada el BOP de Tarragona, núm. 43 d’1 de març de 2018 i les Bases
Específiques van ser aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de Tarragona, en
sessió ordinària de 24 de novembre de 2017, i publicades al BOP de Tarragona,
núm. 25 de 5 de febrer de 2018.
El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació
de sol·licituds va finalitzar el 5 d’abril de 2018.
Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 450.000 € a l’aplicació
pressupostària 2018/1200/311/46214 del pressupost per l’exercici 2018.
D’acord amb les peticions rebudes, s’ha incrementat l’aplicació pressupostària 1200
/311/46214 amb 80.000,00 €. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de
2018, es va aprovar l’ampliació de la convocatòria. En data 4 de juliol de 2018, en el
BOPT núm. 129 s’ha publicat l’esmentada ampliació.
S’han presentat un total de 204 sol·licituds de subvenció.
De conformitat amb la base tercera de les Bases específiques reguladores d’aquesta
convocatòria, les actuacions de protecció de salut pública per a la gestió d’espècies
de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals
domèstics abandonats, es financen en funció del pressupost de l’actuació, sent el
percentatge màxim d’un 95%.

En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot excedir de:
a) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga

8.000,00 €

b) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i mosca
negra

8.000,00 €

10. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 529.959,36 €. S’ha realitzat el prorrateig de conformitat amb la
base sisena de les Bases Especifiques, per atendre la totalitat de sol·licituds.
11. S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base cinquena de les
Bases Especifiques, amb la finalitat de determinar l’objecte de la subvenció
sol·licitada, el pressupost elegible i els altres elements determinants per a la
concessió.
12. En conjunt ens han sol·licitat:

Protecció de la salut pública: peridomèstics i control de plagues
Nombre sol·licituds totals

204

Nombre sol·licituds desestimades

0

Nombre de subvencions no admeses a tràmit per no ser
subvencionables

0

Nombre sol·licituds admeses a tràmit

204

Pressupost total (IVA inclòs) (€)
Pressupost elegible (IVA inclòs) (€)

982.040,92
978.276,47

Nre. sol·licituds apartat a):
Nre. sol·licituds apartat b):

143
61

Total import sol·licitat (€)

793.228,44

Nre. sol·licituds concedides

204
Total import concedit, és a dir,
subvencionat (€):

529.959,36

13. L’import sol·licitat és de 793.228,44 €, import superior a la quantia prevista en l’
aplicació pressupostària 1200/311/46214 del pressupost per l’exercici 2018 que és
de 530.000,00 €, per la qual cosa és d’aplicació el disposat a la base sisena de les
Bases específiques de valoració de les diferents sol·licituds.
14. L’Òrgan d’avaluació ha revisat la documentació presentada, requerida per la base
cinquena, i ha observat que totes les peticions compleixen els requisits d’idoneïtat, i
atenent a la importància de les línies objecte de subvenció per les actuacions de
protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores
en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, i és
determina l’aplicació d’un prorrateig.
15. Per manca de suficient consignació pressupostària s’ha aplicat un prorrateig a tots
els beneficiaris. Finalment es proposa concedir un 68,08% de l’import màxim que se’
ls podria concedir, de conformitat amb l’establert a la Base sisena de les Bases
específiques.
16. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 529.959,36 €.
17. S’estableix, així mateix, el "pressupost mínim a executar" per a cada subvenció, que
és l'import mínim que haurà d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de
subvenció màxima, i s’indica per a cadascuna de les subvencions proposades.
18. Si l'entitat justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o, en el seu cas, el
"pressupost elegible" es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa un import
superior, no es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el
beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa executada.
19. Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i
responsable que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries
i davant la Seguretat Social. S’ha comprovat també que no són deutors de la
Diputació de Tarragona.
20. En data 22 de juny de 2018, l’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, que s’
adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò que determina l’article 24 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fonaments de dret
1.Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
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; Bases generals de subvencions de la Diputació

de Tarragona, Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per
actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats; decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
2.- De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir als ajuntaments que s’indiquen a continuació, i que reuneixen la condició
de beneficiaris, la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’
espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals
domèstics abandonats que es detalla en cada cas, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
2018-1200-311-46214 i al número d’operació 2018004746, i repartit de la següent manera:
Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Albinyana
Municipi: Albinyana
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.653,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.806,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.715,85 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 16.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.131,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.975,10 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.723,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.587,04 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Alforja
Municipi: Alforja
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.421,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,37 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Alió
Municipi: Alió
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.452,00 euros
Pressupost mínim a executar: 988,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 939,10 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 387,20 euros
Pressupost mínim a executar: 263,61 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 250,43 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Almoster
Municipi: Almoster
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.383,70 euros
Pressupost mínim a executar: 1.622,82 euros

% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.541,69 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 15.134,51 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.627,55 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.274,80 euros
Pressupost mínim a executar: 1.548,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.471,25 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Arnes
Municipi: Arnes
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.904,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.977,04 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.878,19 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 14.347,15 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès

Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.702,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.616,90 euros
Observacions: La monitorització (ús de trampes d’ovoposició) no es té en compte per ser
una actuació no subvencionable.

Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.744,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.557,18 euros

Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.995,66 euros
Pressupost mínim a executar: 2.720,25 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.584,24 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.626,24 euros
Pressupost mínim a executar: 1.107,14 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.051,79 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Municipi: Bellmunt del Priorat
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.271,88 euros
Pressupost mínim a executar: 4.950,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.703,16 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bellvei
Municipi: Bellvei
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.180,60 euros

Pressupost mínim a executar: 4.888,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.644,12 euros

Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.446,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.174,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.126,85 euros
Pressupost mínim a executar: 1.447,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.375,56 euros

Beneficiari: Ajuntament de Benissanet
Municipi: Benissanet
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.064,80 euros
Pressupost mínim a executar: 724,92 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 688,67 euros

Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.404,40 euros
Pressupost mínim a executar: 2.998,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.848,59 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.482,78 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.408,64 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.270,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.545,42 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.468,15 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bot
Municipi: Bot
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 680,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 646,76 euros

Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.722,50 euros
Pressupost mínim a executar: 1.853,48 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.760,81 euros

Beneficiari: Ajuntament de Bràfim
Municipi: Bràfim
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.122,21 euros
Pressupost mínim a executar: 2.806,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.666,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 10.196,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Cabra del Camp
Municipi: Cabra del Camp
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 5.324,00 euros

Pressupost mínim a executar: 3.624,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.443,35 euros

Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 5.082,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.459,83 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.286,83 euros
Beneficiari: Ajuntament de Camarles
Municipi: Camarles
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.650,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.123,32 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.067,15 euros

Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.446,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.174,08 euros

Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.482,78 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.408,64 euros

Beneficiari: Ajuntament de Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.557,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.740,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.653,77 euros

Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp

Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 6.590,77 euros
Pressupost mínim a executar: 4.487,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.262,65 euros

Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.524,60 euros
Pressupost mínim a executar: 1.037,95 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 986,05 euros

Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Municipi: Conesa
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.485,74 euros
Pressupost mínim a executar: 1.692,29 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.607,68 euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 379,75 euros
Pressupost mínim a executar: 258,53 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 245,61 euros

Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 20.413,98 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Corbera d'Ebre
Municipi: Corbera d'Ebre
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.154,85 euros
Pressupost mínim a executar: 2.828,62 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.687,19 euros

Beneficiari: Ajuntament de Cornudella del Montsant
Municipi: Cornudella de Montsant
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.230,22 euros
Pressupost mínim a executar: 3.560,73 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.382,70 euros

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 59.611,47 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 13.994,86 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.286,90 euros
Pressupost mínim a executar: 1.556,92 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.479,07 euros

Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 612,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 582,08 euros

Beneficiari: Ajuntament del Lloar
Municipi: El Lloar
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 612,72 euros

% concedit: 95,00%
Import concedit: 582,08 euros
Beneficiari: Ajuntament del Masroig
Municipi: El Masroig
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.298,88 euros
Pressupost mínim a executar: 884,28 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 840,07 euros

Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.960,70 euros
% concedit: 92,36%
Import concedit: 1.810,93 euros

Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.540,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.363,15 euros
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Municipi: El Morell
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 9.760,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament del Perelló
Municipi: El Perelló
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.210,00 euros
Pressupost mínim a executar: 823,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 782,58 euros

Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.739,73 euros

Pressupost mínim a executar: 1.184,41 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.125,19 euros

Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 9.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.130,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.492,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.317,88 euros

Beneficiari: Ajuntament del Pont d'Armentera
Municipi: El Pont d'Armentera
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.482,78 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.408,64 euros

Beneficiari: Ajuntament del Rourell
Municipi: El Rourell
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.141,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.138,39 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.031,47 euros

Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 6.456,59 euros
Pressupost mínim a executar: 4.395,65 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.175,86 euros

Beneficiari: Ajuntament dels Garidells
Municipi: Els Garidells
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 11.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,02 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.020,70 euros
Pressupost mínim a executar: 1.375,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.306,91 euros

Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.754,50 euros
Pressupost mínim a executar: 1.194,46 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.134,74 euros

Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 3.954,28 euros
Pressupost mínim a executar: 2.692,07 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.557,47 euros

Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.497,70 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.686,20 euros

Pressupost mínim a executar: 2.509,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.384,09 euros

Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.164,60 euros
Pressupost mínim a executar: 1.473,66 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.399,98 euros

Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 204,24 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 194,03 euros

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.241,10 euros
Pressupost mínim a executar: 2.887,34 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.742,98 euros

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 9.356,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa
Municipi: Gandesa
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 816,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 776,11 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia

Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.408,48 euros
Pressupost mínim a executar: 958,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 910,95 euros

Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 4.404,40 euros
Pressupost mínim a executar: 2.998,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.848,59 euros

Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.053,47 euros
Pressupost mínim a executar: 717,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 681,34 euros

Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.026,10 euros
Pressupost mínim a executar: 1.379,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.310,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.790,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.899,43 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.804,46 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.416,50 euros
Pressupost mínim a executar: 3.006,75 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.856,42 euros

Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.313,14 euros
Pressupost mínim a executar: 2.936,39 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.789,56 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 13.553,69 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.979,40 euros
Pressupost mínim a executar: 4.070,78 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.867,24 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Municipi: L'Aleixar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.424,50 euros
Pressupost mínim a executar: 969,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 921,31 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.718,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.432,78 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 14.531,81 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros

% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.838,50 euros
Pressupost mínim a executar: 1.932,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.835,82 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç
Municipi: L'Arboç
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.421,05 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Argentera
Municipi: L'Argentera
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.936,77 euros
Pressupost mínim a executar: 1.318,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.252,62 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 340,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 323,38 euros

Beneficiari: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 9.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Municipi: La Bisbal del Penedès

Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 14.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 10.627,72 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.444,08 euros
Pressupost mínim a executar: 983,13 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 933,98 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.126,10 euros
Pressupost mínim a executar: 1.447,45 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.375,07 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Masó
Municipi: La Masó
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 920,00 euros
Pressupost mínim a executar: 626,34 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 595,02 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.383,57 euros
Pressupost mínim a executar: 941,93 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 894,84 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 885,60 euros
Pressupost mínim a executar: 602,92 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 572,77 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.588,12 euros
Pressupost mínim a executar: 1.081,19 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.027,13 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Palma d'Ebre
Municipi: La Palma d'Ebre
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.808,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.954,09 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.756,38 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 3.022,60 euros
Pressupost mínim a executar: 2.057,79 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.954,90 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.910,03 euros
Pressupost mínim a executar: 5.385,15 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.115,89 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Riba
Municipi: La Riba
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.265,66 euros
Pressupost mínim a executar: 1.542,46 euros

% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.465,33 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.972,30 euros
Pressupost mínim a executar: 2.023,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.922,37 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 3.428,39 euros
Pressupost mínim a executar: 2.334,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.217,35 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Secuita
Municipi: La Secuita
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.873,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.955,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.858,14 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 17.672,60 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 9.335,46 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia

Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 3.206,50 euros
Pressupost mínim a executar: 2.182,99 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.073,84 euros

Beneficiari: Ajuntament de la Vilella Alta
Municipi: La Vilella Alta
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.984,40 euros
Pressupost mínim a executar: 1.350,98 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.283,43 euros

Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.879,46 euros
Pressupost mínim a executar: 4.002,74 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.802,60 euros

Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 595,32 euros
Pressupost mínim a executar: 405,29 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 385,03 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Piles
Municipi: Les Piles
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.157,36 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.099,49 euros

Beneficiari: Ajuntament de Llorac
Municipi: Llorac
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 816,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 776,11 euros

Beneficiari: Ajuntament de Llorenç del Penedès
Municipi: Llorenç del Penedès
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.319,60 euros
Pressupost mínim a executar: 5.663,98 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.380,78 euros

Beneficiari: Ajuntament de Marçà
Municipi: Marçà
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.045,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.392,24 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.322,62 euros

Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.100,44 euros
Pressupost mínim a executar: 1.429,98 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.358,48 euros

Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 241,76 euros
Pressupost mínim a executar: 164,59 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 156,36 euros

Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.826,10 euros
Pressupost mínim a executar: 1.924,01 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.827,81 euros

Beneficiari: Ajuntament de Masllorenç
Municipi: Masllorenç
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros

Pressupost mínim a executar: 4.765,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.527,32 euros

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.669,80 euros
Pressupost mínim a executar: 1.136,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.079,96 euros

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.439,90 euros
Pressupost mínim a executar: 980,28 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 931,27 euros

Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 6.231,50 euros
Pressupost mínim a executar: 4.242,41 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.030,28 euros

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 11.900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 4.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.723,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.587,04 euros

Beneficiari: Ajuntament de Montbrió del Camp
Municipi: Montbrió del Camp
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.075,96 euros
Pressupost mínim a executar: 2.774,91 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.636,17 euros

Beneficiari: Ajuntament de Montferri
Municipi: Montferri
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.014,40 euros
Pressupost mínim a executar: 1.371,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.302,83 euros

Beneficiari: Ajuntament de Móra d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 6.664,90 euros
Pressupost mínim a executar: 4.537,46 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.310,59 euros

Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 6.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.561,36 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.333,29 euros

Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.366,57 euros

Pressupost mínim a executar: 1.611,16 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.530,60 euros

Beneficiari: Ajuntament de Nulles
Municipi: Nulles
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.312,85 euros
Pressupost mínim a executar: 893,79 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 849,09 euros

Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.969,65 euros
Pressupost mínim a executar: 1.340,94 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.273,89 euros

Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.952,94 euros
Pressupost mínim a executar: 1.329,56 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.263,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.361,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.293,52 euros

Beneficiari: Emd de Picamoixons
Municipi: Picamoixons
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.315,76 euros
Pressupost mínim a executar: 2.257,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.144,50 euros

Beneficiari: Ajuntament de Pira
Municipi: Pira
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.702,38 euros
Pressupost mínim a executar: 3.882,18 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.688,07 euros

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.207,58 euros
Pressupost mínim a executar: 822,12 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 781,01 euros

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.409,65 euros
Pressupost mínim a executar: 959,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 911,71 euros

Beneficiari: Ajuntament de Pontils
Municipi: Pontils
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.021,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 970,14 euros

Beneficiari: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Municipi: Pradell de la Teixeta
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.644,39 euros
Pressupost mínim a executar: 1.119,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.063,53 euros

Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros

Pressupost mínim a executar: 1.361,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.293,52 euros

Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 943,80 euros
Pressupost mínim a executar: 642,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 610,41 euros

Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.459,38 euros
Pressupost mínim a executar: 1.674,35 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.590,63 euros

Beneficiari: Ajuntament de Pratdip
Municipi: Pratdip
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.984,68 euros
Pressupost mínim a executar: 4.074,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.870,65 euros

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Municipi: Puigpelat
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.202,20 euros
Pressupost mínim a executar: 1.499,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.424,29 euros

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat
Municipi: Puigpelat
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.831,46 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Querol
Municipi: Querol
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.110,48 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.004,96 euros

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.361,60 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.293,52 euros

Beneficiari: Ajuntament de Rasquera
Municipi: Rasquera
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.021,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 970,14 euros

Beneficiari: Ajuntament de Renau
Municipi: Renau
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 653,40 euros
Pressupost mínim a executar: 444,83 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 422,59 euros

Beneficiari: Ajuntament de Renau
Municipi: Renau
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.452,00 euros
Pressupost mínim a executar: 988,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 939,10 euros

Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.597,20 euros

Pressupost mínim a executar: 1.087,37 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.033,01 euros

Beneficiari: Ajuntament de Riudecanyes
Municipi: Riudecanyes
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.766,06 euros
Pressupost mínim a executar: 1.883,13 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.788,98 euros

Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.530,03 euros
Pressupost mínim a executar: 2.403,24 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.283,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Riudecols
Municipi: Riudecols
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 4.328,83 euros
Pressupost mínim a executar: 2.947,07 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.799,72 euros

Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 6.523,88 euros
Pressupost mínim a executar: 4.441,46 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.219,39 euros

Beneficiari: Ajuntament de Rocafort de Queralt
Municipi: Rocafort de Queralt
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 4.390,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.988,71 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.839,28 euros

Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 9.698,44 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Roda de Berà
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.647,35 euros
Pressupost mínim a executar: 1.121,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.065,44 euros

Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
Municipi: Roquetes
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 680,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 646,76 euros

Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.626,12 euros

Pressupost mínim a executar: 1.107,06 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.051,71 euros

Beneficiari: Ajuntament de Salomó
Municipi: Salomó
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 380,00 euros
Pressupost mínim a executar: 258,70 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 245,77 euros

Beneficiari: Ajuntament de Salou
Municipi: Salou
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.084,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.880,56 euros

Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 25.989,56 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 16.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.559,14 euros
Pressupost mínim a executar: 3.103,86 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.948,67 euros

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.681,27 euros
Pressupost mínim a executar: 5.229,41 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.967,94 euros

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva
Municipi: Santa Oliva
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.021,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 970,14 euros

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva
Municipi: Santa Oliva
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.446,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.174,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.871,16 euros
Pressupost mínim a executar: 5.358,69 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.090,75 euros

Beneficiari: Ajuntament de Senan
Municipi: Senan
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 816,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 776,11 euros

Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.900,00 euros

Pressupost mínim a executar: 1.293,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.228,84 euros

Beneficiari: Ajuntament de Tivenys
Municipi: Tivenys
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.042,40 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.940,28 euros

Beneficiari: Ajuntament de Tivissa
Municipi: Tivissa
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.753,20 euros
Pressupost mínim a executar: 1.193,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.133,90 euros

Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 5.422,32 euros
Pressupost mínim a executar: 3.691,52 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.506,94 euros

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 612,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 582,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 612,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 582,08 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.808,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.954,09 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.756,38 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.178,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.482,78 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.408,64 euros

Beneficiari: Ajuntament d'Ulldemolins
Municipi: Ulldemolins
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.021,20 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 970,14 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
Municipi: Vallfogona de Riucorb
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 5.286,99 euros
Pressupost mínim a executar: 3.599,38 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.419,41 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.329,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.989,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.740,10 euros

Beneficiari: Ajuntament de Valls
Municipi: Valls
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 9.013,58 euros

Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.382,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.263,66 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 4.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.927,44 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.781,07 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 7.806,66 euros
Pressupost mínim a executar: 5.314,77 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.049,03 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 5.808,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.954,09 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.756,38 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilabella
Municipi: Vilabella
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 680,80 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 646,76 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilalba dels Arcs
Municipi: Vilalba dels Arcs
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 3.993,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.718,43 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.582,51 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 6.994,32 euros
Pressupost mínim a executar: 4.761,73 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.523,64 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 4.497,90 euros
Pressupost mínim a executar: 3.062,17 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.909,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilanova de Prades
Municipi: Vilanova de Prades
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.889,87 euros
Pressupost mínim a executar: 1.967,42 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.869,05 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 612,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 582,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 612,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 582,08 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vilaverd
Municipi: Vilaverd
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 8.850,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.733,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.446,40 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vimbodi i Poblet
Municipi: Vimbodí
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.509,66 euros
Pressupost mínim a executar: 1.708,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.623,15 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.460,12 euros
Pressupost mínim a executar: 994,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 944,34 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vinebre
Municipi: Vinebre
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 2.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.702,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.616,90 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Plagues
Pressupost Elegible: 1.030,92 euros
Pressupost mínim a executar: 701,85 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 666,76 euros

Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 2.601,50 euros

Pressupost mínim a executar: 1.771,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.682,54 euros

Beneficiari: Ajuntament de Xerta
Municipi: Xerta
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.126,10 euros
Pressupost mínim a executar: 766,65 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 728,31 euros

Segon.- Concedir als ajuntaments que s’indiquen a continuació les subvencions següents
amb indicació de les actuacions que no s’han considerat subvencionables d’acord amb l’
apartat segon de les bases.

Beneficiari: Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi: Aiguamúrcia
Concepte: Plagues
Pressupost presentat: 8.450,00 €
Pressupost Elegible: 5.950,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.050,76 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.848,22 euros
Observacions: Les actuacions de neteja de les fonts del municipi, voltants i tolls d’aigua no
es tenen en compte per ser actuacions no subvencionables.

Beneficiari: Ajuntament de Cabacés
Municipi: Cabacés
Concepte: Peridomèstics
Pressupost presentat: 2.480,50 euros
Pressupost Elegible: 1.815,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.235,65 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.173,87 euros
Observacions: La Vacuna RCPCh i la desparasitació no es tenen en compte per ser
actuacions no subvencionables.

Beneficiari: Ajuntament de Porrera
Municipi: Porrera
Pressupost presentat: 2.500,00 euros
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.901,05 euros
Pressupost mínim a executar: 1.294,23 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.229,52 euros

Observacions: Els tractaments contra el morrut roig d’unes palmeres i contra el pugó als
abres de la Plaça Catalunya no es tenen en compte per ser actuacions no subvencionables.
Tercer.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases específiques reguladores
de la concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de
la seva concessió.
Quart. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones”.
Cinquè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i
comunicar-lo a la Intervenció General 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 del president de la Diputació.
11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ D'UNA
SUBVENCIÓ DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS A L'AJUNTAMENT DE
RODA DE BERÀ. CONVOCATÒRIA 2017.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la Diputació de
Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions al finançament d’
actuacions de prevenció local d’incendis forestals, per l’exercici 2017 i publicada al BOPT,
núm. 102 de data 29 de maig de 2017.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 15 de desembre de 2017, la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Roda de Berà una subvenció per actuacions al
finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, per import 10.539,60 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/172/46200/02.
3.- En data 29 de juny de 2018, (RE 8004330008-1-2018-023150-2 de data 29/06/2018), l’
Ajuntament de Roda de Berà sol·licita una pròrroga per a justificar la subvenció de
prevenció local d’incendis forestals, ja que preveu que a 30 de juny de 2018 no podrà
justificar.
4.- Amb l’esmentada sol·licitud, i realitzat el còmput temporal, es determina que la pròrroga
ha de finalitzar el 30 de setembre de 2018.
Fonaments de dret
1.- La concessió de pròrroga es preveu a la base novena de la present línia de subvenció,
que estableix que es pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació i a l’article 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol. L’esmentat article determina que l’
ampliació del termini per a la justificació no excedirà de la meitat del termini concedit i
sempre que no es perjudiquin interessos de tercers. Per tot això es considera ajustat a les
bases i a la normativa de subvencions esmentada la concessió d’una pròrroga fins el 30 de
setembre de 2018.
2.- Les condicions i procediment per a la concessió de l’ampliació són els establerts a l’art.
32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Roda de Berà una pròrroga fins el 30 de setembre de
2018, per a la justificació de la subvenció de prevenció local d’incendis forestals, concedida
per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2017, amb un import de subvenció
concedida de 10.539,60 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/172/46200/02.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” als
efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Roda de Berà i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
12. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ D'UNA
SUBVENCIÓ DE PREVENCIÓ LOCAL D'INCENDIS FORESTALS A L'AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS. CONVOCATÒRIA 2017.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la Diputació de
Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions al finançament d’
actuacions de prevenció local d’incendis forestals, per l’exercici 2017 i publicada al BOPT,
núm. 102 de data 29 de maig de 2017.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 15 de desembre de 2017, la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció per
actuacions al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, per import
10.539,60 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/172/46200/02.
3.- En data 29 de juny de 2018, (RE 8004330008-1-2018-023146-2 de data 29/06/2018), l’
Ajuntament de la Bisbal del Penedès sol·licita una pròrroga per a justificar la subvenció de
prevenció local d’incendis forestals, ja que preveu que a 30 de juny de 2018 no podrà
justificar.
4.- Amb l’esmentada sol·licitud, i realitzat el còmput temporal, es determina que la pròrroga
ha de finalitzar el 30 de setembre de 2018.
Fonaments de dret
1.- La concessió de pròrroga es preveu a la base novena de la present línia de subvenció,
que estableix que es pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la
justificació i a l’article 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol. L’esmentat article determina que l’
ampliació del termini per a la justificació no excedirà de la meitat del termini concedit i
sempre que no es perjudiquin interessos de tercers. Per tot això es considera ajustat a les
bases i a la normativa de subvencions esmentada la concessió d’una pròrroga fins el 30 de
setembre de 2018.
2.- Les condicions i procediment per a la concessió de l’ampliació són els establerts a l’art.
32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una pròrroga fins el 30 de
setembre de 2018, per a la justificació de la subvenció de prevenció local d’incendis
forestals, concedida per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2017, amb un
import de subvenció concedida de 10.539,60 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018
/1200/172/46200/02.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” als
efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
13. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA MARIA PER A ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE
LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE
CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2017.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la Diputació de
Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions del programa de
protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum
humà, per l’exercici 2017 i publicada al BOPT núm. 102 de 29 de maig de 2017.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 17 de novembre de 2017, la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria una subvenció de 3.192,31 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46213/02 i núm. d’operació
2017051225 per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la
qualitat de l’aigua de consum humà: manteniment.
3.- Mitjançant escrit, de 23 de juny de 2018, (RE 8004330008-1-2018-023078-2, de 29 de
juny de 2018), l’Ajuntament del Pla de Santa Maria comunica que no ha fet cap actuació,
per la qual cosa renúncia a la subvenció atorgada.
Fonaments de dret
1.- De conformitat amb l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el procediment finalitza entre d’altres
circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia
no estigui prohibida per l’ordenament jurídic.
2.- L’article 63.2 del 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 que mitjançant resolució s’
ha d’acordar la renuncia del beneficiari a la subvenció, el mateix es disposa a la Base 14.2
de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
3.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament per part del
beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en les bases de subvencions.
No obstant, el compliment de les condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la
possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari.
4.- En el present cas, l’Ajuntament del Pla de Santa Maria renuncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les subvencions públiques
ni a les bases específiques reguladores de les subvencions per actuacions de protecció de
la salut pública, per acceptar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions de protecció de la salut
pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, per import de
3.192,31 € per manteniment, concedida a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, per acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 17 de novembre de 2017.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46213/02 i núm. d’operació 2017051225,
corresponent al concepte i import abans esmentat.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” als
efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”:

Quart.- Notificar aquest resolució a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
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 del president de la Diputació.
14. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS DE PROTECCIÓ
I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS. CONVOCATÒRIA DE 2018.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2017, va
aprovar inicialment diverses bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. Entre elles, les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions per a entitats de protecció i
defensa dels animals domèstics, que es van sotmetre a informació pública per un termini de
trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler electrònic d’anuncis de la corporació
(https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona (núm. 232 d’1 de desembre de 2017) i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 7513 d’11 de desembre de 2017).
2. No s’han presentat al·legacions ni reclamacions contra l’esmentat acord, per la qual cosa
ha esdevingut definitiu, i el text íntegre de les bases aprovades ha estat publicat al BOP
núm. 43 d’1 de març de 2018.
3. En data 16 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
aprovar la convocatòria de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals
domèstics i es van publicar al BOP núm. 43 d’1 de març de 2018.
4. Les sol·licituds de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals
domèstics es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, de 16 de febrer de 2018, i publicada el BOP de Tarragona, núm.
43 d’1 de març de 2018 i les Bases Específiques van ser aprovades inicialment pel Ple de
la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2017, i van esdevenir
definitives i publicades al BOP de Tarragona, núm. 25 de 5 de febrer de 2018.
5. El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 5 d’abril de 2018.
6. Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar per l’exercici 2018:
Import
Protectores animals amb nucli Zoològic
Protectores animals sense nucli

Aplicació pressupostària

130.000,00 €

2018/1200/311/48901

25.000,00 €

2018/1200/311/48900

7. S’han presentat un total de 46 sol·licituds de subvenció, 8 per a entitats amb nucli
zoològic i 38 per a entitats sense nucli zoològic.

8. De conformitat amb la base tercera, finançament de les actuacions, el percentatge
màxim de finançament de les actuacions subvencionables, és d’un 95%.
En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot excedir de:
Entitats protectores d’animals amb nucli zoològic
Entitats protectores d’animals sense nucli zoològic

15.000,00 €
2.000,00 €

9. Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del
repartiment és de 115.450,00 € per a protectores animals amb nucli zoològic, i 24.993,47 €
per a protectores animals sense nucli zoològic. S’ha realitzat el prorrateig de conformitat
amb la base sisena de les Bases Especifiques, per atendre la totalitat de sol·licituds. No és
necessari aplicar cap prorrateig per a entitats amb nucli zoològic i es proposa un 38,01%
per entitats sense nucli zoològic.
10. S’ha revisat la documentació presentada, requerida per la base cinquena de les Bases
Especifiques, amb la finalitat de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el
pressupost elegible i els altres elements determinants per a la concessió.
11. En conjunt ens han sol·licitat:
Protectores animals amb Nucli zoològic 2018
Nombre sol·licituds totals

8

Nombre sol·licituds admeses a tràmit

8

Pressupost total (IVA inclòs) (€)

182.650,01 €

Pressupost elegible (IVA inclòs) (€)

182.650,01 €

Total import sol·licitat (€)

115.450,00 €

Nre. sol·licituds concedides
Import concedit, és a dir, subvencionat (€)

8
115.450,00 €

No ha estat necessari aplicar cap prorrateig, ja que s’ha disposat de suficient consignació pressupostària
per les entitats amb Nucli zoològic

Protectores animals sense Nucli zoològic 2018
Nombre sol·licituds totals

38

Nombre sol·licituds admeses a tràmit

35

Pressupost total (IVA inclòs) (€)

164.973,62 €

Pressupost elegible (IVA inclòs) (€)

145.888,91 €

Total import sol·licitat (€)
Nre. sol·licituds concedides
Nre. sol·licituds desestimades
Import concedit, és a dir, subvencionat (€)
Percentatge de prorrateig aplicat

73.625,00 €
34
4
24.993,47
38,01%

Per manca de suficient consignació a l’aplicació pressupostària destinada a protectores animals sense Nucli
zoològic, s’ha aplicat un prorrateig a aquets beneficiaris. Concretament es proposa concedir un 38,01% de l’
import màxim que se’ls podria concedir, de conformitat amb l’establert a la Base sisena de les Bases
especifiques.

12. L’Òrgan d’avaluació ha revisat la documentació presentada, requerida per la base
cinquena, i ha observat que totes les peticions compleixen els requisits d’idoneïtat, i atenent
a la importància de les línies objecte de subvenció per a entitats de protecció i defensa dels
animals domèstics, i es determina l’aplicació d’un prorrateig.
13. S’estableix, així mateix, el "pressupost mínim a executar" per a cada subvenció, que és
l'import mínim que haurà d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció
màxima, i s’indica per a cadascuna de les subvencions proposades.
14. Si l'entitat justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o, en el seu cas, el
"pressupost elegible" es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no
es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el beneficiari haurà de justificar
sempre la totalitat de la despesa executada.
15. Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i
responsable que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social. S’ha comprovat també que no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
16. En data 6 de juliol de 2018, l’òrgan col·legiat ha emès informe d’avaluació, que s’
adjunta a l’expedient, de conformitat amb allò que determina l’article 24 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fonaments de dret
1.Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
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; Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona, Bases Específiques reguladores de la concessió de subvencions per a
entitats de protecció i defensa dels animals domèstics; decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26
/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
2.- De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a les entitats que s’indiquen a continuació, i que reuneixen la condició de
beneficiaris, la subvenció per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics que
es detalla en cada cas, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 2018/1200/311/48901/01 i
número d’operació 2018004751, per a protectores amb nucli zoològic; i amb càrrec a l’
aplicació pressupostaria 2018/1200/311/48900/01 i número d’operació 2018004750 per a
protectores sense nucli zoològic, i repartit de la següent manera:
AMB NUCLI ZOOLÒGIC: Import total a concedir 115.450,00 euros
Beneficiari: Associació D'engrescats de Les Terres de L'Ebre
Municipi: Amposta
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 32.870,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros

% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Sosgolden
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 42.730,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Associació Santuario Nuevo Mundo Animal
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 11.000,01 euros
Pressupost mínim a executar: 11.000,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.450,00 euros
Beneficiari: Alberg D'animals de Les Terres de L’Ebre
Municipi: Camarles
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 18.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Refugi Baix Camp -centre d'adopció d'animals- Riudoms
Municipi: Riudoms
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 22.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Associació protectora d'animals i plantes
Municipi: Tarragona
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Beneficiari: Sociedad Protectora de Animales Zoo Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 19.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros

Beneficiari: Associació per al refugi i cura dels animals-ARCA
Municipi: Tortosa
Concepte: Protectora amb nucli zoològic
Pressupost Elegible: 17.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros

SENSE NUCLI ZOOLÒGIC Import total a concedir 24.993,47€
Beneficiari: Associació Protectora D'animals Agosagats
Municipi: Alcanar
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Gatmoster
Municipi: Almoster
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Hopeland Asoc Para la Integracion de Animales Abandonados
Municipi: Altafulla
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 10.730,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Progat.Bonastre Protegim el gat de carrer
Municipi: Bonastre
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.940,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Gats de Brafim
Municipi: Bràfim
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.250,60 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros

Beneficiari: Associació per a la protecció dels animals i la natura del Baix Penedès
Municipi: Calafell
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 2.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Amigats Cambrils-vilafortuny
Municipi: Cambrils
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 10.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Protectora de Mius de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 570,15 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 541,64 euros
Beneficiari: Associació Cívica i Social per la defensa dels gats "Creixell Natura"
Municipi: Creixell
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Progat Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 1.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 532,14 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 505,53 euros
Beneficiari: Associació Miau Duesaigues
Municipi: Duesaigües
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Asoc Protectora de Animales Tarraco Pinscher Rater Y Bodegueros Municipi:
El Catllar
Concepte: Protectora animal sense nucli

Pressupost Elegible: 2.750,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Bigotiscat-gats del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 4.620,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Vidagats Comarruga
Municipi: El Vendrell
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 3.830,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Entre-gats
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.880,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: la Pobla de Mafumet Gats
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 6.660,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Contra El Abandonament i Maltractament Animal
Municipi: La Sénia
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 7.075,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Amigats Borges
Municipi: Les Borges del Camp
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 2.450,00 euros

Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Montblanc Gat i Gos
Municipi: Montblanc
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 2.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Puigpegats
Municipi: Puigpelat
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 5.468,31 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Reus Gats
Municipi: Reus
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 4.050,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Fundació D'animals De Companyia Camp de Tarragona
Municipi: Riudoms
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 17.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Rodagat "protegim El Gat del Carrer"
Municipi: Roda de Berà
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Huellas Callejeras Costa Daurada
Municipi: Salou
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 5.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros

Beneficiari: Associació Rapita Felina
Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 2.325,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Arda Associació de Rescate i Defensa Animal
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 3.125,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació Donar X Donar
Municipi: Tarragona
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 3.125,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Grup Acollides i Adopcions D'animals Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 5.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Observacions: El pressupost presentat és per la realització de les actuacions en gossos i
en gats. El certificat de l’Ajuntament no especifica quines són les colonies on l’associació té
permís, tal i com es determinen les bases. Per tant, no es tenen en compte com a
subvencionables les despeses corresponents a les colònies de gats.
Beneficiari: Torrecat protegim els gats del carrer
Municipi: Torredembarra
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 5.065,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Progat Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 3.145,00 euros

Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Progat Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Associació VallsGat Protegim el Gat de carrer
Municipi: Valls
Concepte: Protectores animals
Pressupost Elegible: 4.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Progat Vila-seca
Municipi: Vila-seca
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 4.950,00 euros
Pressupost mínim a executar: 800,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 760,20 euros
Beneficiari: Vinyols Meu
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: Protectora animal sense nucli
Pressupost Elegible: 1.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 400,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 380,10 euros
Segon.- Desestimar les subvencions sol·licitades, que no s’han ademès a tràmit, perquè s’
han presentat fóra del termini de sol·licitud:
Beneficiari: Associació Protectora Deltarescat
Municipi: Deltebre
Concepte: Protectores animals
Beneficiari: Associació D'amics Dels Gats de Carrer del Roure
Municipi: El Rourell
Concepte: Protectores animals
Beneficiari: Associació Progat L'ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Protectores animals

Tercer: Desestimar la subvenció al beneficiari per no aportar documentació necessària
requerida d’acord amb les bases:
Beneficiari: Associació Tarraco Gats
Municipi: Tarragona
Concepte: Protectores animal

Quart.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases específiques reguladores
de la concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de
la seva concessió.
Cinquè. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones”.
Sisè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicarlo a la Intervenció General 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 del president de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
15. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'INICI DE PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE
PART DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I PAGADA PER AL PROJECTE 'PLA DE
REFORMA DE LA COMPETITIVITAT DE L'ENOTURISME A LES COMARQUES DE
TARRAGONA' INCLÒS AL PROGRAMA OPERATIU FEDER (PO) 2007-2013. EIX 1 AL
CONSORCI PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL TURISME.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets

1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 30 de maig de 2008, va aprovar el
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona per a la cogestió i codecisió de l'EIX 1, economia del coneixement i
innovació i desenvolupament empresarial, del programa operatiu FEDER de
Catalunya de 2007-2013. En data 27 de juny de 2008 el Ple va aprovar una nova
redacció del Conveni.

2. En data 29 de març de 2010 es publica al DOGC núm. 5597, l'Ordre GAP/169/2010,
de 22 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a seleccionar

2.
operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona, susceptibles de
cofinançament FEDER Eix 1.

3. De conformitat amb l’ordre anterior, en data 8 de juliol de 2010, el director general d’
Administració Local va adoptar la Resolució sobre la selecció d’operacions dels ens
locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de cofinançament pel FEDER per
al període 2007-2010, eix 1 (economia del coneixement i innovació i
desenvolupament empresarial). En l’annex 1 de la Resolució esmentada hi figura l’
operació “Pla de la reforma de la competitivitat de l’enoturisme a les comarques de
Tarragona” (GO033264) (eix1), del Consorci per a la millora de la competitivitat del
turisme, amb una despesa elegible de 600.000 euros i una subvenció FEDER de
300.000 euros.

4. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 1 d’octubre de 2010, va
acordar concedir un ajut complementari del 25% de la despesa subvencionable per
als projectes seleccionats, d'acord amb el que disposava el Conveni de col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona de 27 de juny de 2008.

5. Entre els projectes seleccionats, es va concedir al Consorci per a la millora de la
competitivitat del turisme la subvenció per al projecte l’operació “ Pla de reforma de
la competivitat de l’enoturisme a les comarques de Tarragona” (GO033264) (eix 1).

El quadre de finançament de l'actuació subvencionada a favor del Consorci per a la
millora de la competitivitat del turisme va quedar de la següent manera:
NOM PROJECTE/ENS
Pla de reforma de la
competitivitat
de
l’
enoturisme
a
les
comarques de Tarragona

IMPORT
AJUT IMPORT AJUT DIPUTACIÓ DE PROJECTE
FEDER
FEDER (50%)
TARRAGONA (25%)
COST PROGRAMAT

300.000 €

150.000 €

600.000 €

6. El Consorci va anar presentant la certificació de la despesa executada per la
plataforma SIFECAT i la Diputació de Tarragona va lliurar l’aportació complementària
que li corresponia del 25% de la despesa executada, pagada i certificada per l’ens
beneficiaris, d’acord amb el que estableix la convocatòria i el Conveni de
col·laboració signat entre la Diputació de Tarragona i al Generalitat de Catalunya.

7. En data 23 de desembre de 2016, amb Registre núm. 1-2016-038921-2, té entrada a
la Diputació de Tarragona el certificat de la directora general d’Administració Local
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge que
determina la despesa subvencionable inclosa a la última certificació , a efectes que
es tramiti el pagament del 25% concedit.

8. En data 7 d’abril de 2017, la Diputació va realitzar l’últim pagament de l’operació que
suposa:

Codi operació: GO033264
Nom operació: Pla de reforma de la competitivitat de l’enoturisme a les comarques
de Tarragona
Ens beneficiari: Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme
Despesa elegible aprovada de l’operació: 600.000 €
Import total certificat: 542.326,35 €
Pagament del 25% per Diputació: 135.581,60 €

9. En data 19 de maig de 2017, la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tramet a la
Diputació de Tarragona la certificació de despeses a la finalització de les operacions
cofinançades pel FEDER 2007-2013, Eix 1.

D’acord amb aquesta certificació l’import total certificat per el Consorci per a la
millora de la competitivitat del turisme i oci a les comarques de Tarragona és de
541.856,10 €. Aquest import no coincideix amb el que constava certificat a la
Diputació.

10. En data 11 d’octubre de 2017, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya tramet a la Diputació de
Tarragona una resolució de revocació parcial i de finalització de l’operació “Pla de
reforma de la competitivitat de l’enoturisme a les comarques de Tarragona”
(GO033264), del Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme de data 5 d’
octubre de 2017.

Amb l’esmentada resolució es revoca parcialment la subvenció atorgada al
Consorci per a la Millora de la Competitivitat del turisme i Oci a les comarques de
Tarragona per un import de 29.071,95 € que correspon al 50% de 58.143,90 € de
despesa elegible no certificada, i es declara una despesa elegible final de
541.856,10 €, en lloc de 600.000 €, amb un cofinançament FEDER de 270.928,05 €.
Per tant, a la Diputació de Tarragona li correspon cofinançar 135.464,03 € en lloc de
135.581,60 €, que és la quantitat lliurada.
NOM PROJECTE/ENS

Consorci per a la millora de
la competitivitat del turisme.
“Pla de la reforma de la
competitivitat
de
l’

IMPORT
AJUT IMPORT AJUT DIPUTACIÓ DE IMPORT
FEDER (50%)
TARRAGONA (25%)
CERTIFICAT

270.928,05 €

135.464,03 €

541.856,10€

TOTAL

enoturisme
a
les
comarques de Tarragona”

11. D’acord amb l’informe de la Intervenció General de la Diputació de Tarragona de 29
de juny de 2018, a conseqüència de la resolució de revocació de data 11 d’octubre
de 2017, a la Diputació de Tarragona li correspon exigir el reintegrament de 117,56
€, que correspon a la diferència entre la quantitat lliurada i a la quantitat total
certificada, un cop revocada parcialment la subvenció atorgada al Consorci per a la
Millora de la Competitivitat del turisme i Oci a les comarques de Tarragona, i
descomptada la quantitat descertificada de l'ajut de cofinançament de fons europeus
inclòs al programa operatiu FEDER (PO) 2007-2013
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
3. Decret legislatiu 3/2002 d'aprovació del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya
4. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona
per a la cogestió i codecisió de l'eix 1 del programa operatiu de competitivitat FEDER 20072013, de 22 de juliol de 2008.
5. Ordre bases eix 1: Tarragona, per la qual s'aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Tarragona susceptibles de
cofinançament per part del FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 1 i es convoca el termini de
presentació de sol·licitud d'operacions susceptibles de cofinançament per part del FEDER
Eix 1 de la demarcació de Tarragona
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de 117,56 €, corresponents a la diferència
entre la quantitat lliurada i a la quantitat total certificada, un cop revocada parcialment la
subvenció atorgada al Consorci per a la Millora de la Competitivitat del turisme i Oci a les
comarques de Tarragona, i descomptada la quantitat descertificada de l'ajut de
cofinançament de fons europeus inclòs al programa operatiu FEDER (PO) 2007-2013,
quedant la subvenció en 135.464,03 €, més els interessos de demora corresponents des
del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi la procedència del
reintegrament.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al
de la notificació d'aquesta resolució, perquè al·legui o presenti els documents que consideri
pertinents. Durant aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència Municipal a la seu
de la Diputació de Tarragona al carrer Pere Martell número 2, de dilluns a divendres, no
festius, de les 9 a les 14 hores.

Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General de
la Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no qualificat.
16. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
DEL PRESSUPOST PER A LES OBRES DE LA FASE III D'ESTABILITZACIÓ DEL
SUBSÒL, PER A L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DE LA CONCA.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 11 de desembre de 2015, va
aprovar un protocol de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barberà de la Conca i la Diputació de Tarragona per formalitzar els ajuts
necessaris pel finançament de les actuacions d'estabilització del subsòl del nucli de
Barberà de la Conca.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 16 de desembre de 2016, va
aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Barberà de la Conca
per regular la concessió d’una subvenció per obres d’estabilització del subsòl, amb l’
aprovació del qual es va concedir una subvenció per subvencionar la Fase II d’aquest
projecte.
3. La Diputació de Tarragona ha consignat una aportació econòmica al pressupost de
162.195 € a càrrec de l'aplicació pressupostaria 1010/1522/76250/01 del pressupost de
2018 per a l’Ajuntament Barberà de la Conca per les obres Fase III d’estabilització del
subsòl.

4. Els serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i han
emès un informe favorable per determinar la subvencionalitat de la inversió.
L’Ajuntament de Barberà de la Conca ha presentat tota la documentació requerida.
5. L’Ajuntament de Barberà de la Conca, ha declarat de manera expressa i responsable
que no és deutora per cap concepte de la Diputació i que està al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i que per tant compleix amb els
requisits generals que estableix la Llei general de subvencions i les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona, per a ser beneficiari d'una subvenció pública.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.

2. Art. 65 del Reglament del 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 que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Barberà de la Conca una subvenció per les obres de la
Fase III d’estabilització del subsòl
Beneficiari: Ajuntament de Barberà de la Conca
Concepte: Fase III d’estabilització del subsòl
Pressupost elegible: 235.651,29 €
% concedit: 68,83%
Import concedit: 162.195,00 €
Aplicació pressupostària: 1010-1522-76250-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir la
subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord el model normalitzat de la Diputació
de Tarragona.

Certificat del secretari de l’Ajuntament de Barberà de la Conca, amb el vist-i-plau de l’
Alcalde, de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació
d’obra), d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.

Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el
suport de la Diputació de Tarragona.

Certificat d’obres, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.

Relació valorada de seguiment de l’obra.

Còpia, degudament confrontada, de la factura corresponent.

Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de setembre de 2019.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de desembre de 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en les termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, generals de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Tercer.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables.
L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
Quart.- L’import de la subvenció concedida té el caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici
2018 es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.

Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.

Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta proposta a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.

Sisè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Barberà de la Conca i comunicar-lo a la
Intervenció General d’aquesta Diputació.
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 del president de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
17. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A PROACTIVA OPEN ARMS PER LA
MILLORA I ADEQUACIÓ DEL VAIXELL ASTRAL DESTINAT A TASQUES DE VIGILÀNCIA
I RESCAT EN EL MEDITERRANI CENTRAL - 2018
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Davant la crisi humanitària oberta arrel de la guerra de Síria i la situació dels col·lectius
migrants a la Unió Europea, la Diputació de Tarragona participa en el Comitè per a l’
Acollida de Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya i ha esdevingut membre
en qualitat de soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb el qual
participa de projectes humanitaris destinats a pal·liar els efectes de l’esmentada crisi.
A més, dóna suport a les entitats locals i organitzacions no governamentals que participen
en l’acollida i integració de les persones refugiades i demandants de protecció internacional
impulsant.
Proactiva Open Arms és una ONG que té com a principal missió rescatar del mar els
refugiats que arriben a Europa fugint dels conflictes bèl·lics. Aquesta ONG té una dilatada
experiència i va ser la primera ONG especialitzada en tasques de socorrisme que va arribar
a les costes de Lesbos, i les seves intervencions han estat crucials per salvar la vida de
milers de persones.
Per tal de realitzar les tasques de salvament, Proactiva Open Arms disposa del vaixell
Astral, destinat a tasques de vigilància i rescat en el Mediterrani Central.
Proactiva Open Arms realitzarà la millora i adequació del vaixell Astral consistent en la
confecció de 18 fundes de tapiceria interior, instal·lació i connexió de radio, posada en
funcionament de Salicru, fabricació de base per a antena i altres tasques de reparació del
vaixell.
Proactiva Open Arms ha acreditat que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. A més també s’ha comprovat que no és
deutora de la Diputació de Tarragona.
Al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l’aplicació
pressupostària 8000/231/78011 SN Proactiva Open Arms per import de 20.000 euros.
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. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i 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, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a Proactiva Open Arms una subvenció per la millora i adequació del
vaixell Astral, en els termes següents:
Beneficiari:

Proactiva Open Arms

Municipi:

Badalona

Concepte:

Millora i adequació del vaixell Astral destinat a tasques de
rescat de refugiats al Mediterrani Central

Pressupost elegible:

22.293,70 €

% concedit:

89,71%

Import concedit:

20.000,00 €

Aplicació pressupostària:

8000/231/78011

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
Certificat de Proactiva Open Arms, detallant el balanç de despeses i ingressos,
degudament signat i segellat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.
D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en el cas que alguna de les despeses imputades superi els 18.000
euros en cas de subministrament de béns d’equips o prestació de serveis per
empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia, degudament
confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de diferents proveïdors i
justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en la més avantatjosa
econòmicament.
En cas que s’imputin despeses de personal, cal adjuntar informe acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.

Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera
visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip
corresponent.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant:
cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la
Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2018.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment
de la presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra
informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a les obligacions sobre
transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de
la subvenció concedida. En aplicació de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici
2018 es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’
import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de
base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 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’1 mes des de
l’endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
18. PROPOSTA D'INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES
ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 16/051 QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
D'UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AUXILIAR TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL, ADSCRITA A L'ÀREA DE GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,
TORN PROMOCIÓ INTERNA.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça de
personal funcionari de carrera d'auxiliar tècnic/a d’administració especial, adscrita a l’Àrea
de Gabinet de Presidència i Planificació – Relacions Institucionals i Protocol, grup
professional C, subgrup C2, plaça núm. 642.
Aquesta plaça es troba inclosa en l’ampliació de l'oferta pública d’ocupació de l’any 2016
(BOPT núm. 152, de 9 d’agost de 2016) i es va modificar la seva adscripció en la
modificació de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2016 (BOPT núm. 67, de 5
d'abril de 2017), i reservada al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
En data 28 de juny de 2018 la Intervenció de fons ha emès el corresponent informe
favorable de fiscalització limitada prèvia, número 1587.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi
participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal és competència del President de la Diputació de Tarragona. No obstant això,
per decret de la presidència de 16 de juliol de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article
35.2 b) de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa,
es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves de selecció de personal,
excepte les que es declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).

3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal
laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal funcionari
d'auxiliar tècnic/a d’administració especial, adscrita a l’Àrea de Gabinet de Presidència i
Planificació – Relacions Institucionals i Protocol, grup professional C, subgrup C2, plaça
núm. 642 (inclosa en l’ampliació de l'oferta pública d’ocupació de l’any 2016, BOPT núm.
152, 09/08/2016, i modificada la seva adscripció en la modificació de l'oferta pública
d'ocupació, BOPT núm. 67, de 05/04/2017).
Segon. Iniciar la convocatòria 16/051 de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer. Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari de carrera.
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 del president de la Diputació.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
19. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL DE LES BASES
ESPECIFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 19-2018, QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ
D'UN LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ ECONÒMICA I
NÒMINA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 22 de juny de 2018, es van aprovar inicialment
les bases que han de regir la provisió del lloc de treball vacant a la Relació de llocs de
treball de personal funcionari, de responsable d’unitat de Gestió Econòmica i Nòmina,
mitjançant concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera, del lloc de treball vacant
a la Relació de llocs de treball de personal funcionari que s’indica a continuació:
Lloc de treball: responsable d'unitat de Gestió Econòmica i Nòmina.
Núm. lloc: 906 (complement de destí 22 i 75 punts a efectes de complement específic).
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria - Planificació i
Organització - Gestió Econòmica i Nòmina.

2. L'anunci de la convocatòria es va publicar en el BOP núm. 128, de data 3 de juliol de
2018. El mateix dia es va exposar al tauler d’anuncis de la corporació i es va publicar a la
intraDT .
3. Per error material es fa constar en la base 2 apartat 2.2 de les bases específiques d’
aquesta convocatòria relativa als requisits de participació “Estar en possessió del títol de
Diplomat en Relacions Laborals o haver superat tres cursos complets de la llicenciatura de
Ciències del Treball, sempre que ...”, quan hauria de dir “estar en possessió de la
Diplomatura de Ciències Econòmiques i Empresarials o haver superat tres cursos complets
de la llicenciatura de Ciències econòmiques, sempre que ...”
4. La competència per a aprovar les convocatòries i les bases dels processos per a la
provisió de llocs de treball correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015).
Fonaments de dret
1. La Presidència, per Decret núm. 8004330008-00-2015-002266, de data 16 de juliol de
2015, va delegar en la Junta de Govern la competència per aprovar les bases i la
convocatòria per a la provisió de llocs de treball.
2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques estableix que les administracions públiques podran rectificar
en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Rectificar l’error material de les bases específiques de la convocatòria 19-2018, per a la
provisió del lloc de treball de responsable d’unitat de Gestió Econòmica i Nòmina, adscrit a l’
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, concretament la base primera, en el
sentit que on diu:
“Estar en possessió del títol de Diplomat en Relacions Laborals o haver superat tres cursos
complets de la llicenciatura de Ciències del Treball, sempre que d’acord amb el pla d’
estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat
amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la
reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt
180 crèdits de la Llicenciatura de Ciències del Treball, sempre que d’acord amb el pla d’
estudis s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d’un
mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del Reial decret
1272/2003, de 10 d’octubre”,
Ha de dir:
“Estar en possessió de la Diplomatura en Ciències Econòmiques i Empresarials o haver
superat tres cursos complets de la llicenciatura de Ciències Econòmiques o equivalent,
sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura
és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de
2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer
cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits de la Llicenciatura de Ciències Econòmiques o
equivalent, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que per a l’obtenció de la
llicenciatura és necessari la realització d’un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la
disposició addicional primera del Reial decret 1272/2003, de 10 d’octubre”,
2. Publicar-ho al BOP, a la intraDT i al tauler d'anuncis 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 del president de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
20. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA
RIERA DE GAIÀ PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES DEL PROJECTE "ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LES
CARRETERES T-202, T-203 I T-214. LA RIERA DE GAIÀ '
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovació i Expropiacions, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 28 d’abril de 2017, va
acordar aprovar definitivament el Projecte “Rotonda a la intersecció entre les carreteres T202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià” (BOP de Tarragona núm. 95 de data 18 de maig de
2017), i es va iniciar l’expedient expropiatori.
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va ser publicada
al BOP de Tarragona núm. 100 de data 25 de maig de 2017, i al Diari de Tarragona de data
27 de maig de 2017, i es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de
l'Ajuntament de la Riera de Gaià.
3. La Diputació de Tarragona executarà les obres de l’esmentat Projecte amb afectació de
la següent finca de la Riera de Gaià, propietat de l'Ajuntament de la Riera de Gaià:

Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Ocupació temporal

Servituds

1

2990501CF6529B0000XF

Urbà

188 m2

Servitud aigua:
94 m2

4. Per acord del Ple, de data 27 de març de 2018, l'Ajuntament de la Riera de Gaià ha
acordat autoritzar a la Diputació de Tarragona l’ocupació de les superfícies afectades de la
finca indicada en l’anterior expositiu, per tal que pugui executar les obres del Projecte de
rotonda a la intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià.

Fonaments de dret

1. L'article 49 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
patrimoni de les entitats locals de Catalunya, diu que els ens locals poden cedir
gratuïtament els béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques.
L'acord de cessió correspon al Ple de l'ens local, i ha de determinar la finalitat concreta a
què les entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Acceptar l’autorització de l'Ajuntament de la Riera de Gaià, mitjançant acord de Ple de
data 27 de març de 2018, a la Diputació de Tarragona, d’ocupació de les superfícies de la
següent finca de la seva propietat, afectades per l’execució del Projecte “Rotonda a la
intersecció entre les carreteres T-202, T-203 i T-214. La Riera de Gaià", per tal de poder
executar les obres de l’esmentat Projecte:
Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Ocupació temporal

Servituds

1

2990501CF6529B0000XF

Urbà

188 m2

Servitud aigua:
94 m2

2. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de la Riera de Gaià.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
21. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DEL
MONTMELL PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES DEL PROJECTE "CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-2401 DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS A LA C-51. TRAM: LA JONCOSA DEL MONTMELL - MIRADOR
DEL PENEDÈS '
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovació i Expropiacions, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el 23 de febrer de 2018, va
aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal
del Penedès a la C-51. Tram: La Joncosa del Montmell – Mirador del Penedès (BOP núm.
50 de 12 de març de 2018).
Aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i drets afectats.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat Projecte va ser publicada
al BOP núm. 66, de data 5 d’abril de 2018, al Diari de Tarragona de data 6 d’abril de 2018, i
es va exposar al tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament del
Montmell.
3. La Diputació de Tarragona executarà les obres de l’esmentat Projecte amb afectació de
les següents finques del Montmell, propietat de l'Ajuntament del Montmell:
Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Expropiació

18

0649501CF7704N0001YY

Urbà

1 m2

20

43091A018000160000WB

No urbanitzable

13 m2

4. Per acord del Ple, de data 27 de juny de 2018, l'Ajuntament del Montmell ha acordat
autoritzar a la Diputació de Tarragona l’ocupació de les superfícies afectades de les finques
indicades en l’anterior expositiu, per tal que pugui executar les obres del Projecte de
condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La
Joncosa del Montmell – Mirador del Penedès.
Fonaments de dret
1. L'article 49 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
patrimoni de les entitats locals de Catalunya, diu que els ens locals poden cedir
gratuïtament els béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques.
L'acord de cessió correspon al Ple de l'ens local, i ha de determinar la finalitat concreta a
què les entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Acceptar l’autorització de l'Ajuntament del Montmell, mitjançant acord de Ple de data 27
de juny de 2018, a la Diputació de Tarragona, d’ocupació de les superfícies de les
següents finques de la seva propietat, afectades per l’execució del Projecte “Projecte de
condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La
Joncosa del Montmell – Mirador del Penedès", per tal de poder executar les obres de l’
esmentat Projecte:

Núm.
finca

Referència cadastral

Naturalesa

Expropiació

18

0649501CF7704N0001YY

Urbà

1 m2

20

43091A018000160000WB

No urbanitzable

13 m2

2. Notificar aquest acord a l'Ajuntament del Montmell.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.

INTERVENCIÓ
22. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE
CAIXA FIXA
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets

Vist el/s compte/s justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentat/s segons la/les relació/ns
comptable/s que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent.
Fonaments de dret
Base 28 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, éssent l’import total de
3.046,51 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ..................................................................... 3.046,51 €
Núm. 01724 (CPEE Sant Rafael).......................................... 1.208,54 €
Núm. 01746 (CPEE Sant Jordi)................................................ 698.76 €
Núm. 01756 ( ECM Tarragona).................................................182.43 €
Núm. 01760 (EAD Tortosa)...................................................... 313.61 €
Núm. 01772 (EAD Tarragona).................................................. 455.07 €
Núm. 01778 (Serveis Generals).............................................. 188.10 €
2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
23. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D'OBRA
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen certificacions d’obra
conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les certificacions i les relacions d’aprovació, s’ha emès l’informe
d'intervenció favorable.
Fonaments de dret
1. Decret de data 26 de juny de 2018, núm. 2018-1895 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les certificacions d’obra incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2018 que es relacionen i s’annexen, per un import total de 396.844,59 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAT......................................................................... 396.844,59 €
Núm. 01726............................................................. 183.018,54 €
Núm. 01784............................................................. 213.826,05 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 396.844,59 €.
3. Comunicar el present acord a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
24. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES I RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS (FACTURES)
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:

Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen factures
conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció favorable per tal d’aprovar les factures i els justificants de depesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 26 de juny de 2018, núm. 2018-1895 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de justificants de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagament d’exercicis anteriors.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 782.742,31 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència............................................................... 4.445,62 €
Núm. 01738................................................................... 29,22 €
Núm. 01770............................................................... 4.416,40 €
Secretaria - Intervenció.......................................... 33.812,63 €
Núm. 01723.............................................................. 26.587,64 €
Núm. 01729................................................................... 120,86 €
Núm. 01749................................................................ 6.534,00 €
Núm. 01776................................................................... 570,13 €
Serveis Interns...................................................... 109.308,69 €
Núm. 01725.............................................................. 25.687,33 €
Núm. 01735................................................................ 2.587,26 €
Núm. 01736................................................................ 4.433,24 €
Núm. 01737................................................................ 3.759,05 €
Núm. 01779.............................................................. 48.641,50 €
Núm. 01780.............................................................. 24.065,03 €
Núm. 01789................................................................... 135,28 €
Recursos Humans..................................................... 34.476,90 €
Núm. 01741................................................................. 12.296,90 €
Núm. 01775................................................................. 22.180,00 €
Coneixement i Qualitat............................................. 86.011,13 €
Núm. 01731................................................................. 12.171,44 €
Núm. 01750................................................................. 12.437,35 €
Núm. 01763................................................................... 6.488,71 €
Núm. 01774................................................................. 54.913,63 €
SAM.......................................................................... 30.495,96 €
Núm. 01732.................................................................. 2.192,40 €
Núm. 01757............................................................... 15.061,86 €
Núm. 01758................................................................. 1.875,50 €

Núm. 01766................................................................. 1.537,32 €
Núm. 01767................................................................. 2.964,50 €
Núm. 01768................................................................. 5.327,63 €
Núm. 01787................................................................. 1.421,75 €
Núm. 01788.................................................................... 115,00 €
SAC.......................................................................... 83.713,85 €
Núm. 01719................................................................ 3.630,00 €
Núm. 01720................................................................ 4.026,01 €
Núm. 01721................................................................ 1.157,57 €
Núm. 01722................................................................ 3.611,66 €
Núm. 01727................................................................ 2.299,00 €
Núm. 01730................................................................ 5.426,09 €
Núm. 01734................................................................ 8.986,96 €
Núm. 01742.............................................................. 19.006,98 €
Núm. 01743................................................................... 823,15 €
Núm. 01747................................................................ 2.545,84 €
Núm. 01748.................................................................... -42,05 €
Núm. 01752................................................................... 474,32 €
Núm. 01754................................................................. 3.015,60 €
Núm. 01755................................................................. 3.995,99 €
Núm. 01759................................................................. 6.661,18 €
Núm. 01761................................................................. 6.909,30 €
Núm. 01771................................................................. 3.431,43 €
Núm. 01777................................................................. 2.444,50 €
Núm. 01785................................................................. 1.055,12 €
Núm. 01786................................................................. 4.037,42 €
Núm. 01790.................................................................... 217,78 €
SAT.......................................................................... 400.477,53 €
Núm. 01728................................................................ 12.748,75 €
Núm. 01740.............................................................. 387.728,78 €
2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i s’annexen, per
un import total de 554,01 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
SAC.............................................................................. 554,01 €
Núm. 01753.................................................................. 554,01 €
3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 783.296,32 €.
4. Comunicar el present acord a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
25. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DIVERSES SUBVENCIONS I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ CORRESPONENT
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:

Fets
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta Diputació, respecte
la documentació presentades pels beneficiaris per justificar les subvencions atorgades en el
seu dia corresponents a diverses línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del pressupost, s'han
inclòs a les relacions comptables d'aprovació de reconeixement d'obligacions que es
relacionen a continuació, per un import total de 14.616,90 euros, segons el detall següent:
SAC-Cultura ............................... 14.616,90 euros
Núm. 1799 .................................. 14.616,90 euros
Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local. (RDCI)
Acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 29/06/2018 pel qual s’aprova el règim
de fiscalització i intervenció limitada prèvia i els requisits a comprovar en funció de la
naturalesa de l’expedient.
Instrucció de control intern de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents beneficiaris de les
subvencions concedides en el seu dia i que consten a les relacions comptables
relacionades.
2.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona per fer efectius els
pagaments corresponents a les subvencions que s'indiquen i als beneficiaris que figuren a
les relacions d'aprovació que s'adjunten a l'expedient.
3.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes subvencions a la Base de
Datos Nacional de Subvencions als efectes de la seva publicitat en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.
26. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT DE DIVERSES
SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O SUBVENCIONS NOMINATIVES
CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
S'han rebut diverses propostes de resolució de diversos departaments de la Diputació de
Tarragona, respecte la documentació presentada per les entitats que es relacionen a
continuació, per justificar les subvencions concedides en els convenis aprovats pels acords
que així mateix s'indiquen, o bé per justificar les subvencions nominatives concedides de
manera directa.
S'han revisat i comprovat que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució
del pressupost i els requisits bàsics establerts a la Instrucció de Control Intern de la
Diputació de Tarragona per a la fiscalització limitada prèvia.

Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local. (RDCI)
Acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 29/06/2018 pel qual s’aprova el règim
de fiscalització i intervenció limitada prèvia i els requisits a comprovar en funció de la
naturalesa de l’expedient.
Instrucció de control intern de la Diputació de Tarragona
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats, amb les quantitats
que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions pressupostàries així mateix assenyalades:
SAC - CULTURA:
1. Subvenció nominativa amb el Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre
Acord Junta Govern: 27/10/2017
Objecte de la subvenció: Activitats d'esport base, any 2017
Quantitat concedida: 14.991,26 euros
Pressupost elegible: 15.141,26 euros
Despesa justificada (1a justificació): 11.912,80 euros
Quantitat a lliurar: 11.794,86 euros
Quantitat pendent: 3.196,40 euros
Aplicació pressupostària: 2018 2010 341 48919 02
2. Subvenció nominativa a Vinícola del Priorat, SCCL
Acord Junta Govern: 22/12/2017
Objecte de la subvenció: Centenari de l'entitat
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Pressupost elegible: 15.121,46 euros
Despesa justificada: 16.262,46 euros
Quantitat a lliurar: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 2010 334 47926 02
3. Subvenció nominativa a la Universitat Rovira i Virgili
Acord Junta Govern: 01/12/2017
Objecte de la subvenció: Ús del CRAI any 2017
Quantitat concedida: 40.000,00 euros
Pressupost elegible: 40.000,00 euros
Despesa justificada: 43.682,96 euros
Quantitat a lliurar: 40.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 2010 324 45101 02
4. Subvenció nominativa al Consell Comarcal de la Terra Alta
Acord Junta Govern: 17/11/2017
Objecte de la subvenció: Millores a la Vía Verda
Quantitat concedida: 15.000,00 euros
Pressupost elegible: 15.274,53 euros
Despesa justificada: 15.274,53 euros
Quantitat a lliurar: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 2010 337 76515 02

Segon.- Aquest assentament anirà a càrrec del pressupost de la Corporació, segons la
relació comptable a l'aprovació, per un import total de 81.794,86 euros:
SAC-Cultura .................................. 81.794,86 euros
Núm. 1796 ..................................... 81.794,86 euros
Tercer.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona per fer efectius els
pagaments corresponents a les subvencions que s'indiquen i als beneficiaris que figuren a
les relacions d'aprovació que s'adjunten a l'expedient.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes subvencions a la
Base de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la seva publicitat en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones.

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recorrible.

TRÀMIT D'URGÈNCIA
27. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ, PER PART DE
L'AJUNTAMENT DE REUS, DE L'APLICACIÓ PER TELÈFONS INTEL·LIGENTS
DENOMINADA 'APPARCAR' A LES DIPUTACIONS DE BARCELONA I TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Presidència, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
L'Ajuntament de Reus, a través de la societat de capital íntegrament municipal Reus
Mobilitat i Serveis, SA que té per objecte quantes activitats estiguin encaminades a la
construcció, gestió, administració i explotació del servei municipal de pàrquings i
aparcaments públics, entre d'altres, ha creat i desenvolupat una aplicació per a telèfons
intel·ligents, denominada ''APPARCAR'', dins de l'àmbit de la mobilitat urbana, que inclou la
gestió del pagament dels aparcaments regulats amb limitació horària i d'altres utilitats
relacionades amb la mobilitat urbana.
L'aplicació es divideix en mòduls, cadascun dels quals correspon a una funcionalitat
relacionada amb l'àmbit de la mobilitat urbana que gestiona l'aplicació.
Actualment, l'aplicació gestiona els àmbits de l'estacionament regulat amb limitació horària,
i properament es preveu que també possibiliti la localització, activació i monitorització a
temps real dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, així com informació dinàmica del
transport públic urbà, entre d'altres.
L'esmentada aplicació ha generat interès en altres municipis per tal de poder emprar-la en
la gestió dels seus serveis.

La Diputació de Barcelona i la Diputació de Tarragona, per la seva banda, han posat de
manifest el seu interès i la seva voluntat de disposar de l'esmentada aplicació, amb la
finalitat de desenvolupar-la i facilitar-la al conjunt d'ens locals del seu respectiu àmbit
territorial.
L'Ajuntament de Reus ofereix la cessió de l'aplicació esmentada a la Diputació de
Barcelona i a la Diputació de Tarragona i, a la vegada, té la voluntat, de mantenir una
posició activa en els treballs de desenvolupament de l'esmentada aplicació.
L’Ajuntament de Reus, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Tarragona han
manifestat la voluntat d'articular la cessió, i successiu manteniment i desenvolupament de
l'aplicació, amb la formalització del corresponent conveni de col·laboració administratiu.
A aquest efecte s'ha redactat un conveni per a la cessió, i successiu manteniment i
desenvolupament de l'aplicació “APPARCAR”.
En data 12 de juny de 2018 el director de BASE ha emès informe favorable en relació amb
la proposta del nou conveni esmentat.
En l’expedient consta l’informe de legalitat emès pel Secretari delegat de BASE-Gestió d’
Ingressos amb sentit favorable.
En l’expedient consta l’informe favorable de fiscalització, del 12 de juny de 2018, emès pel
cap de Gestió Econòmica de BASE-Gestió d’Ingressos, amb el vistiplau de l’interventor
general, que acredita que no es preveu cap despesa econòmica.
El president de l'Organisme Autonom BASE-Gestió d'Ingressos ha emès proposta per a
l'aprovació del conveni per la cessió, i successiu manteniment i desenvolupament de
l'aplicació, a signar entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona i l’
Ajuntament de Reus.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 25.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL), els municipis exerciran com a competències pròpies les relatives al
trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.
L’article 36 LBRL, disposa que són competències pròpies de les Diputacions la coordinació
dels serveis municipals entre sí per a la garantia de la prestació integral i adequada,
juntament amb l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió.
Per donar compliment a aquestes competències, les diputacions (article 36.2 LBRL)
asseguren l’accés a la població de la província al conjunt dels serveis municipals, així com
la major eficàcia i economia en la prestació d’aquests mitjançant qualsevol fórmula d’
assistència i cooperació municipal.
D’acord amb l’article 1 dels Estatuts de BASE, aquest organisme autònom es constitueix
amb la finalitat de gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li
corresponen o puguin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció,
comprovació i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de
constrenyiment, facultats que s'estenen, en el seu cas, en relació als ingressos de dret
privat.
Aquest mateix precepte estatutari disposa que els fins de l’Organisme consisteixen en
l'exercici, en virtut de les competències pròpies de la Diputació de Tarragona o assumides

per delegació dels municipis i altres administracions públiques o dels seus ens dependents,
entre d’altres de les funcions de disseny, elaboració i manteniment dels sistemes
d'informació que permetin la prestació dels serveis i la realització de quantes activitats
connexes o complementàries de les anteriors siguin necessàries per a millorar l'eficàcia de
la seva actuació i que aquestes funcions reservades es poden realitzar en virtut de les
diverses formes d'actuació i relació entre administracions públiques i els seus ens
dependents, tractant-se d'actuacions de col·laboració, cooperació, encàrrec de gestió i
resta d'instruments habilitats.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer: Aprovar el conveni per la cessió, i successiu manteniment i desenvolupament de
l'aplicació, a signar entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona i l’
Ajuntament de Reus, i que es transcriu literalment a continuació:
“CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE REUS, PER A
LA CESSIÓ, UTILITZACIÓ, MANTENIMENT, DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ
DE L'APLICACIÓ DE MOBILITAT URBANA PER A DISPOSITIUS MÒBILS “APPARCAR”
ENTITATS QUE INTERVENEN

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Sr. ......................, com a diputat
delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació
de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona, que actua
en nom i representació d’aquesta Corporació, i assistit per el Secretari Delegat, Sr.
..................................., en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de
la Corporació núm. (indicar núm.) de (data), publicat al BOPB de (indicar núm. i data).
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, representada pel Sr. ................... , com a ................ de
la Diputació de Tarragona, amb domicili a la Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de
Tarragona, que actua en nom i representació d’aquesta Corporació, en virtut de ........
assistit per ..........

L'AJUNTAMENT DE REUS, representat pel seu alcalde, l'Il·lm. Sr. ..................., que actua
en nom i representació d'aquesta corporació, amb domicili a la plaça Mercadal, núm. 1, de
Reus, en virtut de les facultats que li atorga l'article 53.1 a) del text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 27 d'abril), assistit pel secretari
general de l'Ajuntament, Sr. .................., actuant com a fedatari en la formalització d'aquest
conveni a l'empara del que disposa l'article 3.2 i) del RD 128/2018, de 16 de març.
MANIFESTEN
I. Que la Diputació Barcelona actua d’acord amb les facultats que li atorga l'article 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a l'article 91
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l'assistència i
cooperació als municipis del seu àmbit territorial.
Que la Diputació de Tarragona actua d’acord amb les facultats que li atorga l'article 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a l'article 91
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a l'assistència i
cooperació als municipis del seu àmbit territorial

Per la seva part, l’Ajuntament de Reus, actua d’acord amb allò que disposa l'article 157.1
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a la
reutilització entre administracions públiques dels sistemes i aplicacions informàtiques
desenvolupades pels seus serveis.
II. Que l'Ajuntament de Reus, a través de la societat de capital íntegrament municipal Reus
Mobilitat i Serveis, SA que té per objecte quantes activitats estiguin encaminades a la
construcció, gestió, administració i explotació del servei municipal de pàrquings i
aparcaments públics, entre d'altres, ha creat i desenvolupat una aplicació per a telèfons
intel·ligents, denominada ''APPARCAR'', dins de l'àmbit de la mobilitat urbana, que inclou la
gestió del pagament dels aparcaments regulats amb limitació horària i d'altres utilitats
relacionades amb la mobilitat urbana.
L'aplicació es divideix en mòduls, cadascun dels quals correspon a una funcionalitat
relacionada amb l'àmbit de la mobilitat urbana que gestiona l'aplicació.
Actualment, l'aplicació gestiona els àmbits de l'estacionament regulat amb limitació horària,
i properament es preveu que també possibiliti la localització, activació i monitorització a
temps real dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, així com informació dinàmica del
transport públic urbà, entre d'altres.
III. Que l'esmentada aplicació ha generat interès en altres municipis per tal de poder emprarla en la gestió dels seus serveis.
IV. La Diputació de Barcelona i la Diputació de Tarragona, per la seva banda, han posat de
manifest el seu interès i la seva voluntat de disposar de l'esmentada aplicació, amb la
finalitat de desenvolupar-la i facilitar-la al conjunt d'ens locals del seu respectiu àmbit
territorial.
Aquesta acció s'emmarca en les competències pròpies que els hi reconeix l'article 36.1 de
la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
V. Que l'Ajuntament de Reus ofereix la cessió de l'aplicació esmentada a la Diputació de
Barcelona i a la Diputació de Tarragona i, a la vegada, té la voluntat, de mantenir una
posició activa en els treballs de desenvolupament de l'esmentada aplicació.
VI. Que les parts signants han manifestat la voluntat d'articular la cessió, i successiu
manteniment i desenvolupament de l'aplicació, amb la formalització del corresponent
conveni de col·laboració administratiu, que es qualifica de conveni interadministratiu d’
acord amb la lletra a) de l’article 47.2 de la Llei 40/2015.
Per tot l'exposat, i a l'empara del que disposen els articles 3 i del 47 a 53 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els articles 108 i següents de la Llei 26
/2010, de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
les administracions esmentades formalitzen el present document, que es regirà per les
següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és regular els termes de la cessió que efectua l'Ajuntament de
Reus a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Tarragona de l'aplicació de mobilitat
urbana per a dispositius mòbils ''APPARCAR'', i les condicions de col·laboració en la seva
utilització, manteniment, desenvolupament i implementació.
Segona. Cessió de l'aplicació
L'Ajuntament de Reus, titular de l’aplicació mòbil identificada a l’antecedent segon d’aquest
conveni, cedeix a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Tarragona l’ús, explotació,
transformació, distribució i reproducció de l'esmentada aplicació.
Aquesta cessió s'efectua amb caràcter gratuït i per un termini igual a la vigència del conveni
en els termes i condicions que es relacionen a les clàusules següents.
Així mateix, s’autoritza l’ús de l’aplicació a entitats locals de l’àmbit territorial de les
diputacions de Barcelona i de Tarragona, les quals gaudiran de l’ús i explotació de l’
aplicació en els termes fixats en el corresponent conveni específic d’establiment de dita
cessió que subscriguin amb aquestes.
Tercera. Obligacions de les parts
Les parts signants realitzaran de manera coordinada, el manteniment i desenvolupament
de l’aplicació mòbil. Acorden també que la millora i implementació es realitzarà
conjuntament, de forma única i consensuada, de tal manera que l'aplicació no tindrà un
desenvolupament diferent en cadascuna de les respectives administracions signants, sinó
que es treballarà amb una única versió de l’aplicació.
El desenvolupament serà acordat per la Comissió de Seguiment esmentada a la clàusula
cinquena.
Quarta. Utilització, despeses i finançament
Per a la seva explotació, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Tarragona, dotaran una
instal·lació única des de la qual donaran servei a les entitats locals del seu àmbit territorial
interessades en l'ús de l'aplicació mòbil. Es facilitarà també a l'Ajuntament de Reus l'accés
a l'esmentada instal·lació per tal que pugui continuar fent ús de l'aplicació per als seus
serveis.
Els costos i despeses que puguin derivar d'aquesta explotació seran desenvolupats en un
conveni específic vinculat a aquest conveni marc. En tot cas l'Ajuntament de Reus en virtut
de cessió que fa en aquest conveni només assumirà els costos que es poguessin derivar
de funcionalitats específiques, individualitzades i privatives desenvolupades al seu favor.
Cinquena. Comissió de Seguiment i Desenvolupament
Per tal de possibilitar el manteniment i desenvolupament consensuat de l'aplicació, es
constituirà una comissió tècnica, anomenada Comissió de Seguiment i Desenvolupament,
encarregada del seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos adquirits per les parts. Aquesta comissió establirà amb caràcter no exhaustiu
accions per prioritzar, distribuir tasques, criteris per a l'assumpció o externalització de
tasques , proposarà qui assumeix les licitacions que en cada cas es puguin requerir i el
règim de distribució de les despeses inherents a les successives accions, que es

formalitzaran a través de les respectives addendes al present conveni marc, respectant en
tot cas l'existència de crèdit adequat i suficient per fer-hi front, i el compliment dels objectius
d'aquest conveni i resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin
plantejar en relació al contingut del present conveni.

La comissió tècnica estarà formada per un membre de cadascuna de les parts signants,
que actuarà en representació de cada entitat. Així mateix, podran incorporar-se altres
persones per tal d'assessorar o col·laborar tècnicament en les tasques d'aquesta comissió
quan la naturalesa de les mateixes així ho aconselli.
La comissió es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts, i com a mínim un cop l’
any als efectes d’avaluar el funcionament i penetració de la plataforma en els ens locals als
quals s’hagi subministrat.
Sisena. Vigència del conveni
La vigència del conveni és de 4 anys a comptar des de ...... (posar data certa si pot ser, en
defecte d'això i si si es formalitza electrònicament des de la signatura atorgant el seu
consentiment de la darrera de les parts que ho faci).
No obstant, abans de la finalització del present conveni les parts signats podran acordar de
mutu acord, la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
Setena. Propietat intel·lectual
Les administracions signants acorden que, mitjançant el present conveni marc, l’Ajuntament
de Reus cedeix a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Tarragona, l’ús i explotació
de l’aplicació “APPARCAR”, amb caràcter no exclusiu, en l’àmbit territorial de la seva
competència durant la vigència d'aquest conveni i mentre l’aplicació sigui d’utilitat per a les
esmentades administracions. En virtut d’aquest conveni marc també se cedeixen els drets
de reproducció, distribució i transformació de l’aplicació en els mateixos termes.
Vuitena. Tractament de dades
La informació, documentació i dades que es puguin recollir com a conseqüència de les
actuacions objecte d'aquest conveni, se sotmetrà a la normativa de protecció de dades
prevista a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter
personal. En concret, les parts es comprometen a no cedir a tercers les dades personals de
què disposin com a conseqüència de l'aplicació d'aquest conveni o els arxius que contenen,
i a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes.
Novena. Adhesió de tercers al conveni
La incorporació d’altres ens locals a aquest conveni es produirà per comú acord dels
signants d’aquest conveni marc en moment de la sol·licitud d’adhesió, i sempre que els ens
a adherir-se tinguin caràcter supramunicipal. L’adhesió es realitzarà mitjançant una
addenda a aquest conveni marc amb la signatura dels representants de totes les parts.
Desena. Extinció del conveni
Seran causes de resolució del conveni les següents:

- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
- La resolució per acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- La denúncia prèvia, amb tres mesos d’antelació, per alguna de les parts.
A la finalització del conveni cadascuna de les parts tindrà dret a obtenir una còpia de
l'aplicació per al seu ús, explotació, transformació, distribució i reproducció en l'estat de
desenvolupament en què es trobi en aquell moment. I en el cas de denuncia prèvia a més
preveure la liquidació dels compromisos pendents entre les parts derivats de les addendes
vigents.
Onzena. Resolució de conflictes
En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es
comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe
administrativa, de conformitat amb les atribucions atorgades a la Comissió de Seguiment a
la clàusula cinquena i sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu, per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la seva
interpretació i compliment, de conformitat amb la lletra I de l’article 110.2 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.”
Segon: Assignar les funcions que corresponen a la Diputació de Tarragona en aquest
conveni a l'OA BASE-Gestió d'ingressos, que les realitzarà mitjançant els seus recursos
materials i humans, trobant-se en disposició d'assumir les tasques que se'n derivin de
l'esmentat conveni.
Tercer: Facultar a l'Il·lm. Sr. Joan Piñol Mora, president de BASE-Gestió d'Ingressos, per
signar el Conveni per la cessió, i successiu manteniment i desenvolupament de l'aplicació,
a signar entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus.
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 del president de la Diputació.
TORN OBERT DE PARAULES (no es planteja cap consideració)
No havent-hi més assumptes a tractar, jo la secretària dono fe.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 20 de juliol de 2018 convenientment anonimitzada, en compliment de
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretaria General
Pilar Sanchez Peña

