Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 23 de novembre de 2018.
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 23 de novembre de 2018
Hora d'inici: 10:43
Hora de finalització: 10:57
Lloc: Sala Julio Antonio

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2FF48CD44214C2D8F30539CBE099CE5 i data d'emissió 28/01/2019 a les 08:30:48

Assistents:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domenech (CiU)

Assisteix també, el Sr. Amadeu Jose Marsà Sandiumenge, cap de secció de Comptabilitat i
Pressupost per absència del Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 16 de
juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord del Ple de 28 de juliol de 2015, els
membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE
2018.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 16 de novembre de 2018.

Patrimoni
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2. APROVACIÓ DE LA DESPESA TRIMESTRAL PER ALS MESOS DE DESEMBRE 2018
A FEBRER DE 2019, DE L'ARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CR. CARLES RIBAS, 6
BAIXOS DE TARRAGONA, DESTINAT A AULES DE FORMACIÓ.
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De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- Actualment les aules de la Unitat de Formació de la Diputació de Tarragona s'ubiquen al
local del carrer Carles Ribas 6, baixos, de Tarragona. Aquest local està arrendat a
Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A..
2.- La clàusula segona del contracte d'arrendament, reguladora de la seva durada,
estableix que el seu termini d'execució és per un període de 3 mesos comptats a partir de
l'1 de març de 2016, prorrogables tàcitament per períodes de 3 mesos.
3.- L'òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, en virtut de la
delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 8004330008-00-2015002266, de 16 de juliol de 2015.
Fonaments de dret
1.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques.
2.- El contracte d'arrendament entre Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A. i
la Diputació de Tarragona, formalitzat en data 22 de desembre de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar i disposar la despesa de lloguer del local de Formació per als mesos de
desembre 2018 a febrer 2019, per import de 8.480,49 €, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 6012-933-20200. La disponibilitat de crèdit adequat i suficient per atendre la
despesa del 2019, se subordina al crèdit que autoritzi el pressupost que s'aprovi per a
l'esmentat exercici.
Segon. Comunicar aquest acord a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Projectes Europeus i Regió del Coneixement
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I DE
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB REDUCCIÓ EN FAVOR DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI PER LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN L'ÀMBIT DEL CONVENI MARC
2016-2019 PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: OFICINA TARRAGONA REGIÓ
DEL CONEIXEMENT (2017/05).
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets

1. La Junta de Govern, de data 22 de gener de 2016, va aprovar el Conveni marc de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any
2016 al 2019, en el qual es regula la participació econòmica d’aquesta corporació en
les activitats universitàries de la URV, tant en l’àmbit de la docència com en el de la
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1.

investigació, vinculades a les comarques del Camp de Tarragona o de les Terres de l’
Ebre i amb l’objectiu prioritari de promoure un nou model econòmic basat en la
societat del coneixement com a instrument de millora i modernització del territori.

2. El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la
Diputació per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la
corresponent disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents
acords de concessió.
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3. La Comissió Tècnica Diputació de Tarragona-URV, reunida en data 25 d’abril de
2017, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni marc
per a l’any 2017, entre els quals s’inclou el projecte Oficina Tarragona Regió del
Coneixement

4. La Junta de Govern, de 28 de juliol de 2017, va aprovar la concessió d’una
subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per a la realització del projecte Oficina
Tarragona Regió del Coneixement per un import de 160.000 € (2017/05).

5. En data 5 d’abril de 2018 la Universitat Rovira i Virgili va presentar la documentació
justificativa i el total de les despeses de les activitats realitzades en el marc de l’
esmentat projecte, segons el que estableix el conveni.

6. La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement va revisar la documentació
presentada, la qual presentava algunes incidències. Per aquest motiu, en data 3 de
juliol de 2018 aquesta unitat va enviar un requeriment a la Universitat Rovira i Virgili.

7. En data 19 de juliol de 2018 (RE 1-2018-025457-1 de data 20/07/2018) la Universitat
Rovira i Virgili va contestar el requeriment presentant un escrit que responia els
aclariments sol·licitats d'alguns aspectes i esmenava la documentació d'acord amb
el que s'havia indicat. Les esmenes presentades s'han acceptat a excepció de les
referides a les despeses salarials del Sr. Bogdan Mihai Nae, atès que aquest
treballador no consta en el formulari de sol·licitud. Donat aquest fet, la despesa
pressupostada inicialment no queda totalment justificada i com a conseqüència es
produeix una reducció de la quantitat a percebre.

8. En la mateixa data que es va presentar la justificació l’entitat beneficiària va
declarar que es trobava al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social,
imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei 28/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del Reglament de l’
esmentada llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
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D’altra banda, s’ha comprovat que l’entitat no és deutora per cap concepte de la Diputació
de Tarragona.
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Així mateix i per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 88.3 del Reglament de
la Llei General de Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de la
subvenció concedida a l’entitat beneficiària, es posa de manifest que:
a) l’entitat Universitat Rovira i Virgili ha presentat la justificació total de la subvenció
concedida pel projecte Oficina Tarragona Regió del Coneixement tal com preveu la seva
normativa reguladora.
b) no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret de cobrament per alguna de les causes que recull l’article
37 de la Llei General de Subvencions
c) no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura cautelar, la retenció dels
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referents a
aquesta subvenció.
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 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic
del sector públic, 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.
Conveni - Acord marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili, 2016-2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada per la Universitat Rovira i Virgili del projecte
Oficina Tarragona Regió del Coneixement

Segon..- Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció
concedida en favor del beneficiari relacionat anteriorment, les dades del qual es detallen a
continuació:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili, 2016-2019. Oficina Tarragona Regió del Coneixement
(2017/05)
Concessió: Junta de Govern de 28 de juliol de 2017.
Pressupost elegible: 160.000,00 €
Import concedit: 160.000,00 €
Percentatge concedit: 100,00 %
Despesa justificada: 160.316,43 €
Despesa acceptada: 158.633,09 €
Import a lliurar: 158.633,09 €
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Partida: 2018-5050-462-45101-02
Import a donar de baixa: 1.366,91 €
Tercer.- Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i el
lliurat (1.366,91 €)
Quart.- Ordenar la remissió de la informació a la Base de datos Nacional de subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
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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.
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I DE
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB REDUCCIÓ EN FAVOR DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI PER LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN L'ÀMBIT DEL CONVENI MARC
2016-2019 PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE: CÀTEDRA UNIVERSITAT
EMPRESA DE FOMENT A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL (2017/07).
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Junta de Govern, de data 22 de gener de 2016, va aprovar el Conveni marc de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any
2016 al 2019, en el qual es regula la participació econòmica d’aquesta corporació en
les activitats universitàries de la URV, tant en l’àmbit de la docència com en el de la
investigació, vinculades a les comarques del Camp de Tarragona o de les Terres de l’
Ebre i amb l’objectiu prioritari de promoure un nou model econòmic basat en la
societat del coneixement com a instrument de millora i modernització del territori.

2. El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la
Diputació per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la
corresponent disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents
acords de concessió.

3. La Comissió Tècnica Diputació de Tarragona-URV, reunida en data 25 d’abril de
2017, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni marc
per a l’any 2017, entre els quals s’inclou el projecte Càtedra Universitat Empresa de
foment a la innovació empresarial.

4.
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4. La Junta de Govern, de 28 de juliol de 2017, va aprovar la concessió d’una
subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per a la realització del projecte Càtedra
Universitat Empresa de foment a la innovació empresarial per un import de 35.000 €
(2017/07).

5. En data 5 d’abril de 2018 la Universitat Rovira i Virgili va presentar la documentació
justificativa i el total de les despeses de les activitats realitzades en el marc de l’
esmentat projecte, segons el que estableix el conveni.
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6. La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement va revisar la documentació
presentada, la qual presentava algunes incidències. Per aquest motiu, en data 3 de
juliol de 2018 aquesta unitat va enviar un requeriment a la Universitat Rovira i Virgili.

7. En data 19 de juliol de 2018 (RE 1-2018-025451-1 de data 20/07/2018) la Universitat
Rovira i Virgili va contestar el requeriment presentant un escrit que responia els
aclariments sol·licitats d’alguns aspectes i esmenava la documentació d’acord amb
el que s’havia indicat. Les esmenes presentades s’han acceptat a excepció de la
compra d’un ordinador portàtil, atès que aquesta despesa fa referència a un bé
inventariable que té un període d’amortització i és aquest percentatge el que s'ha de
justificar. En conseqüència, la despesa pressupostada inicialment no queda
totalment justificada i es produeix una reducció de la quantitat a percebre.

8. En la mateixa data que es va presentar la justificació l’entitat beneficiària va declarar
que es trobava al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’
Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social,
imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei 28/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del Reglament de l’
esmentada llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

D’altra banda, s’ha comprovat que l’entitat no és deutora per cap concepte de la Diputació
de Tarragona.
Així mateix i per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 88.3 del Reglament de
la Llei General de Subvencions, i amb la finalitat de poder procedir al pagament de la
subvenció concedida a l’entitat beneficiària, es posa de manifest que:
a) l’entitat Universitat Rovira i Virgili ha presentat la justificació total de la subvenció
concedida pel projecte Càtedra Universitat Empresa de foment a la innovació empresarial
tal com preveu la seva normativa reguladora.
b) no ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret de cobrament per alguna de les causes que recull l’article
37 de la Llei General de Subvencions
c) no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura cautelar, la retenció dels
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari referents a
aquesta subvenció.
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Fonaments de dret
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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 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic
del sector públic, 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.
Conveni - Acord marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili, 2016-2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada per la Universitat Rovira i Virgili del projecte
Càtedra Universitat- Empresa de foment a la innovació empresarial.

Segon..- Reconèixer l’obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció
concedida en favor del beneficiari relacionat anteriorment, les dades del qual es detallen a
continuació:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Rovira i Virgili, 2016-2019. Càtedra Universitat Empresa de foment a la
innovació empresarial (2017/07)
Concessió: Junta de Govern de 28 de juliol de 2017.
Pressupost elegible: 35.000,00 €
Import concedit: 35.000,00 €
Percentatge concedit: 100,00 %
Despesa justificada: 35.445,30 €
Despesa acceptada: 34.321,20 €
Import a lliurar: 34.321,20 €
Partida: 2018-5050-462-45101-02
Import a donar de baixa: 678,80 €

Tercer.- Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i el
lliurat (678,80 €)
Quart.- Ordenar la remissió de la informació a la Base de datos Nacional de subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
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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
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Cultura
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA PER AL FUNCIONAMENT I LES
ACTIVITATS DE L'ESCOLA D'ART. CONVENI ANY 2016.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 20 de maig de 2016, la Diputació de Tarragona va acordar la concessió d'una
subvenció, mitjançant conveni, a l'Ajuntament d'Amposta per import de 10.000 euros, pel
funcionament i les activitats de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta pel curs 2015-2016. El
termini per a justificar dita subvenció era, com a màxim, fins a tres mesos des de la data de
finalització de l'activitat subvencionada, tal i com consta en el conveni signat en data 20 de
maig de 2016.
2.- El beneficiari no va presentar la justificació en el termini establert motiu pel qual l'Òrgan
gestor va tramitar el corresponent requeriment, amb avís de rebuda per part del destinatari
de data 23/07/2018 tal i com consta a l'expedient. En el requeriment es va fer constar que,
si no es presentava dita documentació es procediria a declarar, per resolució expressa, la
caducitat de l'expedient i donar de baixa el crèdit corresponent.
3.- L'Ajuntament d'Amposta en data 14/08/2018 RE: 1-2018-027422-1, va presentar la
documentació per tal de justificar la subvenció concedida, i s’ha comprovat que l’import total
de les despeses executades de l’actuació subvencionada ha estat inferior a l’import del
pressupost presentat inicialment, el qual va servir per quantificar l’import de la subvenció.
4. La normativa vigent de subvencions i les Bases d’Execució del Pressupost estableixen
que “L’import de la subvenció concedida s’ha de reduir proporcionalment en el supòsit que,
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost
presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la
seva concessió. En qualsevol cas, s’ha de mantenir el percentatge de subvenció
concedida”. Per aquest moitu, es proposa el reconeixement de l'obligació amb reducció i
donar de baixa el crèdit restant corresponent a aquesta concessió.
5. Es fan constar les comprovacions i les incidències detectades en la documentació, si
escau.
6. El representat de l'ens local, ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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7. L’Òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.
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8. Així mateix, manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar als
beneficiaris referits a aquestes subvencions.
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 Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació presentat pel següent beneficiari:
Subvenció nominativa. Any 2016
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: Conveni Ajuntament d'Amposta - Escola d'Art
Data Acord concessió: 20-05-2016
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-324-46228-02
Pressupost Elegible: 409.000,00 euros
Import concedit: 10.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 2,44%
Despesa justificada: 371.217,32 euros
Import a pagar amb reducció: 9.076,22 euros
Import no justificat a donar de baixa: 923,78 euros
Número d'operació anterior: 2016019148
Total: ........................ 9.076,22 euros

Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
concedida a favor del beneficiari relacionat anteriorment.
Tercer.- Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i l’
import reconegut.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
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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 D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A DIFERENTS AJUNTAMENTS I ENTITATS. ANYS 2017 I
2018.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- Diversos ajuntaments i entitats han presentat la documentacio justificativa en relació a
les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona, per diferents convocatòries.
Anys 2018 i 2018.
2.- Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha comprovat
que compleixen els requisits establerts en les convocatòries i en els acords de concessió
fent constar, si escau, les incidències detectades en les justificacions.
3.- Els representants dels ajuntaments i entitats han declarat de forma expressa que es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4.- L'Òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de les subvencions o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s'estableixen a l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
5.- Així mateix, manifesta que no ha estat acordada per l'òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar als
beneficiaris referits a aquestes subvencions.
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 Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació presentat pels següents beneficiaris:

Convocatòria inversions, Any 2017
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Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte subvenció: Construcció vestidors instal·lacions esportives i de lleure
Data Acord concessió: 21-07-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible: 34.848,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 4.983,89 euros
Import concedit: 4.485,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada: 34.848,00 euros
Import a pagar: 4.485,50 euros
Número d'operació anterior: 2017034169

Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte subvenció: Adequació i senyalització de l'espai de la mina Linda Mariquita
Data Acord concessió: 21-07-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 4.721,58 euros
Import concedit: 4.485,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 6.414,82 euros
Import a pagar: 4.485,50 euros
Número d'operació anterior: 2017034203

Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte subvenció: Millora d'equipaments culturals
Data Acord concessió: 21-07-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible: 6.552,45 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.606,88 euros
Import concedit: 4.485,50 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada: 7.214,30 euros
Import a pagar: 4.485,50 euros
Número d'operació anterior: 2017034213

Beneficiari: Ajuntament de Passanant i Belltall
Municipi: Passanant i Belltall
Concepte subvenció: Substitució tancaments local cultural
Data Acord concessió: 21-07-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-76210-02
Pressupost Elegible: 15.892,08 euros
Pressupost Mínim a Executar: 4.721,58 euros
Import concedit: 4.485,50 euros
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% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 13.707,49 euros
Import a pagar: 4.485,50 euros
Número d'operació anterior: 2017034263
Total: ............................. 17.942,00 euros
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Convocatòria inversions, Any 2018
Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte subvenció: Millora Sala polivalent del Casal Cultural
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-76210-01
Pressupost Elegible: 6.679,20 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.263,16 euros
Import concedit: 5.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 5.678,83 euros
Import a pagar: 5.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2018031841

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte subvenció: Adquisició d'equip de so
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-76210-01
Pressupost Elegible: 2.975,39 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.975,39 euros
Import concedit: 2.380,31 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada: 2.975,39 euros
Import a pagar: 2.380,31 euros
Número d'operació anterior: 2018031861

Total: ............................. 7.380,31 euros
Convocatòria esports, Any 2018
Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte subvenció: Cursa de l'Airosa
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48000-01
Pressupost Elegible: 6.950,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.139,13 euros
Import concedit: 1.541,74 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 30,00%
Despesa justificada: 5.654,14 euros
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Import a pagar: 1.541,74 euros
Número d'operació anterior: 2018034396
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Beneficiari: Ajuntament de Riba-roja d'Ebre
Municipi: Riba-roja d'Ebre
Concepte subvenció: V Figot Race BTT
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48000-01
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.915,55 euros
Import concedit: 2.366,22 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 40,00%
Despesa justificada: 6.098,31 euros
Import a pagar: 2.366,22 euros
Número d'operació anterior: 2018034416

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Municipi: Vilanova d'Escornalbou
Concepte subvenció: VI Firaesport
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48000-01
Pressupost Elegible: 18.730,55 euros
Pressupost Mínim a Executar: 13.850,17 euros
Import concedit: 4.155,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 30,00%
Despesa justificada: 15.092,91 euros
Import a pagar: 4.155,05 euros
Número d'operació anterior: 2018034420

Total: 8.063,01 euros
Convocatòria Eescoles de Música, Any 2018
Beneficiari: Ajuntament d'Ascó
Municipi: Ascó
Concepte subvenció: Escola Municipal de Música
Data Acord concessió: 15-06-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46210-01
Pressupost Elegible: 169.662,60 euros
Import concedit: 29.283,76 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 17,26%
Despesa justificada: 175.335,55 euros. Despesa acceptada: 173.450,04 euros
Import a pagar: 29.283,76 euros
Número d'operació anterior: 2018030230

Total: ........................ 29.283,76 euros
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Convocatòria esports, Any 2018
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Beneficiari: U.E. Remolins-Bitem
Municipi: Bítem
Concepte subvenció: Campus multiesportiu envers al 45è Torneig M Toha
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48000-01
Pressupost Elegible: 10.977,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 8.116,86 euros
Import concedit: 2.218,33 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 27,33%
Despesa justificada: 8.470,49 euros
Import a pagar: 2.218,33 euros
Número d'operació anterior: 2018034556

Beneficiari: Ue Rapitenca
Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Concepte subvenció: Diada Esportiva UE Rapitenca
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48000-01
Pressupost Elegible: 8.355,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 6.178,04 euros
Import concedit: 2.471,22 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 40,00%
Despesa justificada: 6.779,63 euros
Import a pagar: 2.471,22 euros
Número d'operació anterior: 2018034506

Total: ........................................ 4.689,55 euros
Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides a favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart.- 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.
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7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'EDITORIAL
ALPHA S.L. PEL SUPORT A L'EDICIÓ DE LA COL·LECCIÓ BERNAT METGE.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1.- La Col·lecció Bernat Metge és una col·lecció de llibres promoguda fins el 2017 per la
Fundació Bernat Metge, fruit de l’impuls i mecenatge de Francesc Cambó, que va ser el
promotor oficial. I és que l’any 1922 Francesc Cambó i un bon nombre d’intel·lectuals
catalans van fer realitat l’edició d’una col·lecció catalana de clàssics grecs i llatins, rigorosa,
amena i bilingüe, que pretenia enfortir la llengua i elevar la cultura catalana. L’any 2017, la
col·lecció fou adquirida a la Fundació pel grup cooperatiu català SOM, del qual l’editorial
Alpha en forma part.
2.- Aquesta iniciativa empresarial vol continuar amb el llegat cultural de Francesc Cambó i
fer més accessible a tothom, la col·lecció literària dels clàssics en llengua catalana. Per
aquest motiu, l’editorial demana el suport de la Diputació de Tarragona per continuar amb l’
edició de la col·lecció i presenta un pressupost de 20.800 euros.
3.- L’Editorial Alpha, S.L. 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.
4.- La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats
culturals per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat de les iniciatives que contribueixen 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 té 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, tant els que reverteixen directament a la demarcació tarragonina com els
que indirectament suposen un benefici pel territori i pels seus habitants, així com 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 2010-334-47927Editorial Alpha, S.L. –Edició Col·lecció Bernat
Metge, amb un import de 20.800 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’

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/01/2019 a les 15:48:07

5.
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’Editorial Alpha, S.L., una subvenció pel suport a l’edició de la
Col·lecció Bernat Metge, en els termes següents:
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Beneficiari: Editorial Alpha, S.L.
Municipi: Barcelona
Concepte: Suport a l'edició de la Col·lecció Bernat Metge
Pressupost elegible: 20.800 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 20.800 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/47927
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.
- 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.
- 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
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El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, on consti 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.
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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 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.
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL BISBAT DE
TORTOSA PER LES DESPESES DEL DESMUNTATGE I TRASLLAT DEL RETAULE DE
SANTA ANNA AL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE VALLDOREIX.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- El Retaule de Santa Anna ubicat a la Catedral de Santa Maria de Tortosa és una obra
de fusta policromada, datada al segle XVIII de gran format. Actualment presenta un
deteriorament degut en part a l’activitat dels d’insectes xilòfags, l’acció fúngica i al precari
sistema actual estructural i d’ancoratge, per la qual cosa es fa necessària una restauració
que es durà a terme en el Centre de Restauració de Valldoreix de la Generalitat de
Catalunya.
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2.- El Bisbat de Tortosa ha demanat pressupostos a diverses empreses especialitzades
pels treballs de desmuntatge i de trasllat del Retaule i l’import d’aquests treballs és de
22.559,24 euros, per la qual cosa demana l’ajut de la Diputació de Tarragona per poder
finançar aquesta despesa.
3.- El Bisbat 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. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
4.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que té 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.
5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-336-48194 Bisbat de Tortosa –Retaule de Santa Anna amb
un import de 12.000 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 al Bisbat de Tortosa una subvenció pels treballs de desmuntatge i
trasllat del Retaule de Santa Anna al Centre de Restauració de Valldoreix, en els termes
següents:
Beneficiari: Bisbat de Tortosa
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Municipi: Tortosa
Concepte: Treballs de desmuntatge i trasllat del Retaule de Santa Anna al Centre de
Restauració de Valldoreix
Pressupost Elegible: 22.559,24 euros
% concedit: 53,19 %
Import concedit: 12.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/336/48194
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.
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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.
- Si s’escau, 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.
- 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
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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.
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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 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.
9. PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A L'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE
DESPESES CORRESPONENTS A UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CENTRE
CULTURAL I RECREATIU SANT ISIDRE DE BATEA, PER A INVERSIONS DE
CARÀCTER SINGULAR EXTRAORDINARI. ANY 2017.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- L'any 2017, la Diputació de Tarragona va acordar la concessió de subvencions a
entitats per a inversions de caràcter singular extraordinari amb càrrec a la partida 2010/330
/78900.
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2.- D'acord al que disposen les bases, el termini per a justificar les subvencions atorgades
per a inversions és, com a màxim, fins a 31 de desembre de l'any següent al de la
concessió. Transcorregut aquest termini sense haver-se justificat, la quantiat atorgada s'ha
de donar de baixa del pressupost, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga
degudament justificada.
3.- El Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre de Batea, va ser beneficiari d'una subvenció
per import de 8.571,65 euros, per a millores a la seu de l'entitat, i en data 9 de novembre
de 2018 ha presentat un escrit RE 1-2018-35314-1, comunicant que no podrà dur a terme
l'actuació dins del termini establert i, per aquest motiu, sol·liciten una pròrroga per a poder
executar l'actuació i presentar la justificació de la subvenció concedida.
4.- L'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques disposa que l'administració pot concedir una ampliació dels
terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests si la sol·licitud s'ha presentat abans
que finalitzi el termini i si no es perjudiquen drets de tercers.
5.- Vist que el beneficiari que sol·licita l'ampliació del termini compleix la condició
anteriorment esmentada.
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. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, 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 Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir al següent beneficiari una ampliació del termini per a l’execució de l’
actuació, en funció de la data de la Junta de Govern en què va ser aprovada la concessió
de la subvenció.
Entitat: Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre
Municipi: Batea
Data concessió: 1-12-2017
Concepte: Millora a la seu de l'entitat
Pressupost Elegible: 32.000,00 euros
Pressupost mínima a executar: 12.245,21 euros
% concedit: 70,00 %
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Import concedit: 8.571,65 euros
Aplicació pressupostària: 2010-330-78900-02
Nou termini per a l’execució de l’actuació: 15 de juliol de 2019

Segon.- El termini per a presentar la justificació de l'esmentada subvenció serà, com a
màxim, de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del termini per a l’execució de l’
actuació subvencionada.
Tercer.- Notificar-ho al beneficiari.
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Quart.- Comunicar-ho a la intervenció general per al seu coneixement.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ENTITAT FILMS
NÒMADES GS, SL. D'AMPOSTA PEL FESTIVAL TERRES CATALUNYA INTERNACIONAL ECO &AMP; TRAVEL FILM FESTIVAL.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.- L’entitat Films Nòmades GS, SL organitza del Festival Terres Catalunya, una iniciativa
pionera en concebre un model integral de plataforma al voltant de la comunicació de l’
experiència turística. S’adreça a un doble públic: professional i generalista. Aquest any
2018 ha tingut lloc la segona edició i compta amb el suport d'empreses, d’administracions,
del teixit universitari dels principals sectors implicats. El festival ostenta el distintiu EFFE i
és membre candidat al CIFFT, Comitè Internacional des Festivals de Films Touristiques i és
l’únic festival de l’Estat en obtenir aquesta consideració.
2.- Aquest esdeveniment té un cost, segons el pressupost presentat de 48.500 euros i
demana el suport de la Diputació de Tarragona per a poder finançar les diferents despeses
de l’organització i poder així consolidar el certamen.
3.- L’entitat Films Nòmades GS, SL 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.
4.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques de bases que té 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.
5.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha consignat la
partida pressupostària 2010-334-47929 Films Nòmades – Festival Terres amb un import de
6.000 euros per aquest destinatari i objecte.
Fonaments de dret
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’entitat Films Nòmades GS, SL d’Amposta una subvenció per a les
despeses del Festival Terres Catalunya, 2018, en els termes següents:
Beneficiari: Films Nòmades GS, SL
Municipi: Amposta
Concepte: Festival Terres Catalunya, 2018
Pressupost Elegible: 48.500 euros
% concedit: 12,37%
Import concedit: 6.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/47929
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.
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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.
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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.
11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A DIFERENTS AJUNTAMENTS, ENTITATS I PERSONES.
ANY 2018.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Diversos ajuntaments, entitats i persones, han presentat la documentació
justificativa en relació a les subvencions concedides per la Diputació de
Tarragona l’any 2018, per a diferents convocatòries.
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2. Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha
comprovat que compleixen els requisits establerts en les convocatòries, i en
els acords de concessió fent constar, si escau , les incidències detectades en
les justificacions.

3. Els representants dels ajuntaments, entitats i persones han declarat, de forma
expressa, que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

4. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de
la procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al
cobrament per alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Així mateix, manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d’abonar als beneficiaris referits a aquestes subvencions.
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 Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació presentat pels següents beneficiaris:
Convocatòria : Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb
població fins a 5000 habitants, per a programes i activitats culturals. Any 2018 :
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Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte subvenció: Activitats culturals 2018
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 12.725,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 10.333,30 euros
Import concedit: 2.066,66 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 11.193,13 euros
Import a pagar: 2.066,66 euros
Número d'operació anterior: 2018031695
Beneficiari: Ajuntament de Batea
Municipi: Batea
Concepte subvenció: Festa Temàtica de la Cultura del Vi
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 13.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 10.556,94 euros
Import concedit: 1.900,25 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 11.300,00 euros
Import a pagar: 1.900,25 euros
Número d'operació anterior: 2018031706
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte subvenció: Activitats culturals 2018
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 11.279,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 9.159,15 euros
Import concedit: 1.831,83 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 13.877,25 euros
Incidències detertades: No es contempla la factura 26, per import de 381,83 euros, ja que
es un concepte que a la petició no consta aquesta despesa
Import a pagar: 1.831,83 euros
Número d'operació anterior: 2018031699
Beneficiari: Ajuntament dels Guiamets
Municipi: Els Guiamets
Concepte subvenció: Activitats culturals 2018
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 6.600,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.359,50 euros
Import concedit: 1.071,90 euros
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% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 5.821,70 euros
Import a pagar: 1.071,90 euros
Número d'operació anterior: 2018031734
Beneficiari: Emd dels Muntells
Municipi: Els Muntells
Concepte subvenció: Activitats culturals 2018
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 21.215,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 16.672,61 euros
Import concedit: 3.001,07 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 18,00%
Despesa justificada: 17.338,48 euros
Import a pagar: 3.001,07 euros
Número d'operació anterior: 2018031671
Beneficiari: Ajuntament de Gratallops
Municipi: Gratallops
Concepte subvenció: Activitats culturals 2018
Data Acord concessió: 13-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46203-01
Pressupost Elegible: 4.010,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 3.256,30 euros
Import concedit: 651,26 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 4.544,03 euros
Import a pagar: 651,26 euros
Número d'operació anterior: 2018031752
Total: 10.522,97 euros

Convocatòria: Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a
projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari.
Inversions entitats, any 2018:
Beneficiari: Orfeó Reusenc
Municipi: Reus
Concepte subvenció: Obres de millora del local social
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-78900-01
Pressupost Elegible: 19.344,98 euros
Pressupost Mínim a Executar: 11.137,28 euros
Import concedit: 7.796,10 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada: 13.888,58 euros
Import a pagar: 7.796,10 euros
Número d'operació anterior: 2018033832
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Beneficiari: Esbart Santa Tecla
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: Equipament audiovisual i renovació de vestuari
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-78900-01
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 7.796,10 euros
Import concedit: 4.677,66 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 60,00%
Despesa justificada: 8.476,00 euros
Import a pagar: 4.677,66 euros
Número d'operació anterior: 2018033852
Beneficiari: Associacio de Rem Vogadors de Baix A Mar
Municipi: Torredembarra
Concepte subvenció: Millora i adquisició equipaments per l'associació
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-330-78900-01
Pressupost Elegible: 4.310,19 euros
Pressupost Mínim a Executar: 3.360,26 euros
Import concedit: 2.016,16 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 60,00%
Despesa justificada: 5.105,44 euros
Import a pagar: 2.016,16 euros
Número d'operació anterior: 2018033873
Total: 14.489,92 euros

Convocatòria: Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a
projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular: Ajuntaments
activitats, any 2018:
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte subvenció: Diada de les Paelles i la Cultura tradicional
Data Acord concessió: 26-10-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46200-01
Pressupost Elegible: 6.058,50 euros
Pressupost Mínim a Executar: 6.058,50 euros
Import concedit: 5.874,14 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 96,96%
Despesa justificada: 6.093,62 euros
Import a pagar: 5.874,14 euros
Número d'operació anterior: 2018045193
Beneficiari: Ajuntament d'Alfara de Carles
Municipi: Alfara de Carles
Concepte subvenció: Fira del Rovelló, 2018
Data Acord concessió: 26-10-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46200-01
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Pressupost Elegible: 7.161,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 7.161,00 euros
Import concedit: 6.994,25 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 97,67%
Despesa justificada: 7.200,96 euros
Import a pagar: 6.994,25 euros
Número d'operació anterior: 2018045194
Beneficiari: Ajuntament de Blancafort
Municipi: Blancafort
Concepte subvenció: Concert d'estiu
Data Acord concessió: 26-10-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46200-01
Pressupost Elegible: 7.792,40 euros
Pressupost Mínim a Executar: 7.792,40 euros
Import concedit: 7.458,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,71%
Despesa justificada: 8.470,00 euros
Import a pagar: 7.458,44 euros
Número d'operació anterior: 2018045204
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte subvenció: Trobada dels Garcia a Garcia
Data Acord concessió: 26-10-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46200-01
Pressupost Elegible: 8.400,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 8.400,00 euros
Import concedit: 7.980,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 14.541,60 euros
Import a pagar: 7.980,00 euros
Número d'operació anterior: 2018045241
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte subvenció: XI Fira del Caçador de Masdenverge
Data Acord concessió: 26-10-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46200-01
Pressupost Elegible: 10.800,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 10.619,46 euros
Import concedit: 10.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 94,17%
Despesa justificada: 18.082,41 euros
Import a pagar: 10.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2018045268
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte subvenció: XV Festa de la Cirera i Jornada Solidaria
Data Acord concessió: 26-10-2018
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Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-46200-01
Pressupost Elegible: 10.661,40 euros
Pressupost Mínim a Executar: 10.661,40 euros
Import concedit: 10.217,17 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,83%
Despesa justificada: 10.892,68 euros
Import a pagar: 10.217,17 euros
Número d'operació anterior: 2018045278
Total: 48.524,00 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2FF48CD44214C2D8F30539CBE099CE5 i data d'emissió 28/01/2019 a les 08:30:48

Convocatòria: Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a
projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular: Entitats activitats,
any 2018:
Beneficiari: L'Abisme Espectacles, S.l.
Municipi: Barcelona
Concepte subvenció: Documental "L'Àngel i la Diva", 1a Fase
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48908-01
Pressupost Elegible: 9.285,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 7.149,30 euros
Import concedit: 4.289,58 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 60,00%
Despesa justificada: 7.202,19 euros
Import a pagar: 4.289,58 euros
Número d'operació anterior: 2018033915
Beneficiari: Associació Esportiva de Carreters de Catalunya
Municipi: L'Aldea
Concepte subvenció: Tir i arrossegament de cavalls, 2018, a l'Aldea
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48908-01
Pressupost Elegible: 2.330,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 1.794,06 euros
Import concedit: 1.076,44 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 60,00%
Despesa justificada: 2.400,00 euros
Import a pagar: 1.076,44 euros
Número d'operació anterior: 2018033975
Beneficiari: Associació d'estudiants Ciències Salut- Reus
Municipi: Reus
Concepte subvenció: Assemblea General d'AECS, a nivell nacional
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48908-01
Pressupost Elegible: 2.840,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.186,75 euros
Import concedit: 1.312,05 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 60,00%
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Despesa justificada: 4.757,31 euros
Incidències detectades: Les factures 4 i 5 per import total de 71,88 euros, no es
comptabilitza per ser factures de menjar
Import a pagar: 1.312,05 euros
Número d'operació anterior: 2018034037
Beneficiari: Associació Cultural Sant Roc
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: Celebració de les festes centenàries de Sant Roc
Data Acord concessió: 27-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48908-01
Pressupost Elegible: 3.650,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.810,44 euros
Import concedit: 1.967,31 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 70,00%
Despesa justificada: 5.336,38 euros
Import a pagar: 1.967,31 euros
Número d'operació anterior: 2018034143
Total: 8.645,38 euros

Convocatòria: Subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’
interès per a la demarcació de Tarragona, any 2018:
Beneficiari: Ajuntament de l'Aleixar
Municipi: L'Aleixar
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Colla de Joves de l'Aleixar
Data Acord concessió: 18-05-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 5.699,20 euros
Import concedit: 1.139,84 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 20,00%
Despesa justificada: 5.699,20 euros
Import a pagar: 1.139,84 euros
Número d'operació anterior: 2018023016
Beneficiari: la Banya Cultura Siglo XXI, S.l.
Municipi: La Canonja
Concepte subvenció: Suport a la publ.. Ariel Santamaria. Memòries
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 4.888,00 euros
Import concedit: 488,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 4.888,00 euros
Import a pagar: 488,80 euros
Número d'operació anterior: 2018040092
Beneficiari: Bisbat de Tortosa
Municipi: Tortosa

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/01/2019 a les 15:48:07

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2FF48CD44214C2D8F30539CBE099CE5 i data d'emissió 28/01/2019 a les 08:30:48

Concepte subvenció: Suport a la publ.: L'altar de la Immaculada
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 2.559,14 euros
Import concedit: 383,87 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 15,00%
Despesa justificada: 2.559,14 euros
Import a pagar: 383,87 euros
Número d'operació anterior: 2018040108
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Sant Jordi: la rosa i el llibre
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 2.473,50 euros
Import concedit: 247,35 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 2.473,50 euros
Import a pagar: 247,35 euros
Número d'operació anterior: 2018040109
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Els balls tradicionals de festa
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 1.748,50 euros
Import concedit: 174,85 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 1.748,50 euros
Import a pagar: 174,85 euros
Número d'operació anterior: 2018040110
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Darrere els seus talons
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 3.135,83 euros
Import concedit: 313,58 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 3.135,83 euros
Import a pagar: 313,58 euros
Número d'operació anterior: 2018040098
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: 100 qüestions sobre l'univers
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
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Pressupost Elegible: 3.410,35 euros
Import concedit: 341,04 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 3.410,35 euros
Import a pagar: 341,04 euros
Número d'operació anterior: 2018040097
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: El llegat del Dr. Elies Can
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 2.616,36 euros
Import concedit: 261,64 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 2.616,36 euros
Import a pagar: 261,64 euros
Número d'operació anterior: 2018040100
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Lo cançoner. Quico el Célio
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 4.280,90 euros
Import concedit: 428,09 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 4.280,90 euros
Import a pagar: 428,09 euros
Número d'operació anterior: 2018040099
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Tarragonès. 17 excursions a peu
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 3.285,91 euros
Import concedit: 328,59 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 3.285,91 euros
Import a pagar: 328,59 euros
Número d'operació anterior: 2018040091
Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Temps obert
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 2.594,56 euros
Import concedit: 259,46 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
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Despesa justificada: 2.594,56 euros
Import a pagar: 259,46 euros
Número d'operació anterior: 2018040096
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Beneficiari: IMATGE-9, SL
Municipi: Valls
Concepte subvenció: Suport a la publ.: El somni del drac
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 1.827,99 euros
Import concedit: 182,80 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 1.827,99 euros
Import a pagar: 182,80 euros
Número d'operació anterior: 2018040111
Beneficiari: Eumo Editorial,s A
Municipi: Vic
Concepte subvenció: Suport a la publ.: Dins el tinter. Correspondència
Data Acord concessió: 21-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48906-01
Pressupost Elegible: 3.304,94 euros
Import concedit: 330,49 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 10,00%
Despesa justificada: 3.304,94 euros
Import a pagar: 330,49 euros
Número d'operació anterior: 2018040101
Total: 4.880,40 euros
Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides a favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart.- Comunicar-ho 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.
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES CONCEDIDES
PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A DIFERENTS BENEFICIARIS. ANYS 2017 I 2018.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/01/2019 a les 15:48:07

Fets
1.- Diversos entitats han presentat la documentacio justificativa en relació a les
subvencions nominatives concedides per la Diputació de Tarragona l'any 2018.
2.- Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha comprovat
que compleixen els requisits establerts en les convocatòries i en els acords de concessió
fent constar, si escau, les incidències detectades en les justificacions.
3.- Els representants de les entitats han declarat de forma expressa que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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4.- L'Òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de les subvencions o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s'estableixen a l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
5.- Així mateix, manifesta que no ha estat acordada per l'òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar als
beneficiaris referits a aquestes subvencions.
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 Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de justificació presentat pels següents beneficiaris:
Pagaments parcials:
Beneficiari: Fundacio Populus Alba
Municipi: Vimbodí
Concepte subvenció: FUNDACIÓ POPULUS ALBA - OBRES DE MILLORA
Data Acord concessió: 07-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-336-78009-01
Pressupost Elegible: 205.000,00 euros
Import concedit: 200.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 97,56%
Despesa que es justifica: 55.563,64 euros
Import parcial a pagar: 54.207,88 euros
Import restant: 145.792,12 euros
Número d'operació anterior: 2018038015
Total: ............ 54.207,88 euros
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Beneficiari: Associacio Colla Castellera Xiquets d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte subvenció: COLLES CASTELLERES- ACTUACIONS
Data Acord concessió: 18-05-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48180-01
Pressupost Elegible: 9.000,00 euros
Import concedit: 9.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Pagaments efectuats: 4.754,08 euros
Despesa que es justifica: 2.679,23 euros
Import parcial a pagar: 2.679,23 euros
Import restant: 1.566,69 euros
Número d'operació anterior: 2018022789

Beneficiari: Nois de la Torre
Municipi: Torredembarra
Concepte subvenció: COLLES CASTELLERES- ACTUACIONS
Data Acord concessió: 18-05-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48180-01
Pressupost Elegible: 15.444,00 euros
Import concedit: 15.444,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa que es justifica: 3.914,04 euros
Import parcial a pagar: 3.914,04 euros
Import restant: 11.529,96 euros
Número d'operació anterior: 2018022788
Total:............ 6.593,27 euros

Beneficiari: Fundacio Populus Alba
Municipi: Vimbodí
Concepte subvenció: FUNDACIÓ POPULUS ALBA - ARXIU TARRADELLAS
Data Acord concessió: 06-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-3322-48944-01
Pressupost Elegible: 27.000,00 euros
Import concedit: 25.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 92,59%
Despesa que es justifica: 12.500,00 euros
Import parcial a pagar: 11.573,75 euros
Import restant: 13.426,25 euros
Número d'operació anterior: 2018031298
Total: ............ 11.573,75 euros
Pagaments totals:
Beneficiari: Fundacio Populus Alba
Municipi: Vimbodí
Concepte subvenció: FUNDACIÓ POPULUS ALBA - FESTIVAL
Data Acord concessió: 06-07-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-334-48944-01
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Pressupost Elegible: 64.000,00 euros
Import concedit: 25.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 39,06%
Despesa justificada: 77.440,00 euros
Import a pagar: 25.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2018031299
Total: ............ 25.000,00 euros
Beneficiari: Consell Esportiu del Baix Penedes
Municipi: El Vendrell
Concepte subvenció: CONSELLS ESPORTIUS - BAIX PENEDES
Data Acord concessió: 14-09-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48919-01
Pressupost Elegible: 54.643,30 euros
Import concedit: 54.643,30 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada: 54.762,00 euros
Import a pagar: 54.643,30 euros
Número d'operació anterior: 2018038453
Total: ............ 54.643,30 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Amposta
Municipi: Amposta
Concepte subvenció: AJUNTAMENT D'AMPOSTA.
ESPORTIVA
Data Acord concessió: 17-11-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-46228-02
Pressupost Elegible: 22.845,00 euros
Import concedit: 12.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 52,53%
Despesa justificada: 23.700,00 euros
Import a pagar: 12.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2017051473
Total: ............12.000,00 euros

CENTRE

TECNIFICACIÓ

Beneficiari: Fundacio Privada Bonanit
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT - ACTIVITATS
Data Acord concessió: 19-10-2018
Aplicació Pressupostària: 2018-2010-231-48948-01
Pressupost Elegible: 44.601,98 euros
Import concedit: 15.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 33,63%
Despesa justificada: 46.039,20 euros
Import a pagar: 15.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2018042652
Total:............ 15.000,00 euros
Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides a favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
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Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart.- 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.
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- 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.
13. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'AJUNTAMENT
DE FALSET PER LA CELEBRACIÓ DEL 1R. CONGRÉS DE LA JOTA ALS TERRITORIS
DE PARLA CATALANA. ANY 2018.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1.-Durant el mes d’octubre d’aquest any 2018, el municipi de Falset, acull per primera
vegada, un Congrés de la jota als territoris de Parla Catalana: Catalunya, Illes Balears,
Comunitat Valenciana i Aragó. La jota es present a diferents punts de les comarques
catalanes i en especial a les comarques de les Terres de l’Ebre i Priorat pel que fa a la
demarcació de Tarragona.
2.- El congrés que té inscripció gratuïta, estarà organitzat en quatre eixos temàtics: els
aspectes històrics de la jota, els seus aspectes identitaris i de patrimonialització, el seu ús i
funció, i les seves formes de transmissió. Les diferents intervencions abordaran la Jota des
de la vessant musical, la del cant i la de la dansa.
3.- El Congrés s’adreça als participants i també al públic en general i vol amb aquest
esdeveniment i la seva cloenda oferir una activitat que reuneixi a diferents grups i persones
actius en la pràctica i la divulgació de la Jota. El conjunt d’actes que s’organitzen tenen un
pressupost previst de 13.700 euros i per aquest motiu demana ajut a la Diputació pel
finançament d’aquesta actuació.
4.- L’Ajuntament de Falset 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 té 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
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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 2010-334-46236 Ajuntament de Falset - Congrés de Jotes amb un
import de 6.000 euros per aquest destinatari i objecte.
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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’Ajuntament de Falset, una subvenció per a les despeses del primer
Congrés de la Jota als territoris de Parla Catalana 2018, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: 1r. Congrés de la Jota als territoris de Parla Catalana
Pressupost Elegible: 13.700 .euros
% concedit: 43,79%
Import concedit: 6.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46236
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.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
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- 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.
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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.
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- 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 DELS SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
14. PROPOSTA DE CONCESSIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ A
AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL
CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS. RESOLUCIÓ 8
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència al Ciutadà la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la
documentació preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació
per a la contractació d’activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals
vigent dins de la convocatòria aprovada per Junta de Govern de 23 de febrer de
2018 i publicada al BOPT núm. 47 de data 7 de març de 2018.

2. Aquesta unitat gestora ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’han aplicat els criteris de valoració continguts en les bases
específiques publicades en el BOPT núm. 78, de 24 d’abril de 2017.

3. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 12
resolucions anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent .

4. El crèdit no esgotat en una resolució s’acumularà en la següent, per tant en aquesta
proposta el crèdit disponible és de 100.143,59 euros. 100.000 euros d’aquesta
resolució núm. 8 més 143,59 euros restants de la resolució núm. 7.

5. Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent de l compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent, també s’ha comprovat que
no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

6. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament
per alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de
Subvencions.

7.
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7. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
Fonaments de dret
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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
general de subvencions
Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Concedir i lliurar, a càrrec de la partida 2010-334-46201 del pressupost vigent, les
següents subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es
fa constar:
Beneficiari:

Ajuntament d'Alforja

Concepte subvenció:

Alfredo Panebianco Ensemble el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4000 euros

Import concedit:

4000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Batea

Concepte subvenció:

TARTÀ el 22 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1700 euros

Import concedit:

1700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benifallet

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

1756 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benifallet

Concepte subvenció:

Himalaya Orquestra el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

3751 euros

Import concedit:

3751 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Benifallet

Concepte subvenció:

Orquestra Atalaia el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

5566 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort
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Concepte subvenció:

Taller de Cuina mòbil M. Q. el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

WONDER DANCE el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Blancafort

Concepte subvenció:

duet rubí el 23 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

650 euros

Import concedit:

650 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

TARRACO ADVENTURE, S.L. el 29 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1694 euros

Import concedit:

1694 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

TARRACO ADVENTURE, S.L. el 28 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

J. C. Magia el 28 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

Contacontes O. B. el 26 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

320 euros

Import concedit:

320 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

Grup d'Animació Infantil Sidral el 26 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Bràfim

Concepte subvenció:

J. R. el 25 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1575 euros

Import concedit:

1575 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

ORQUESTRA MARINADA el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4500 euros

Import concedit:

4500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 8 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

WONDER DANCE el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2200 euros

Import concedit:

2200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Falset

Concepte subvenció:

Pepet i marieta el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Horta de Sant Joan

Concepte subvenció:

Correfoc Foc i Flama el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Horta de Sant Joan

Concepte subvenció:

Orquestra Atalaia el 11 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Horta de Sant Joan

Concepte subvenció:

Xaranga Rapitenca el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Olla Barrejada el 1 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

Eusebi Morcillo Escoda, Ausebio 'lo tot terreno' el 1 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

Eusebi Morcillo Escoda, Ausebio 'lo tot terreno' el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

400 euros

Import concedit:

400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Llorac

Concepte subvenció:

Annie & music el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Maspujols

Concepte subvenció:

J. C. M. (companyia escalivada) el 15 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

484 euros

Import concedit:

484 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

PICAR0LS el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Mont-ral

Concepte subvenció:

Toca'm el Xotis (Associació EMMA Cultura) el 28 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

A. G., K. P. i P. P. el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

J. M. el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2500,01 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

Tàrraco Surfers el 12 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2178 euros

Import concedit:

2178 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros
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Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

The McKENSY'S Clan Band el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

COR AL·LELUIA DE TARRAGONA el 21 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Passanant i Belltall

Concepte subvenció:

D-COVERS el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1899,7 euros

Import concedit:

1899,7 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte subvenció:

JUNIOR'S ORQUESTRA el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

5000 euros

Import concedit:

5000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Prat de Comte

Concepte subvenció:

Mr Highland el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

695 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Som 2 Espectacles - gran tobogan aquàtic + parcs inflables aquàtics
/terrestes + discomòbils el 28 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1633,5 euros

Import concedit:

1633,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudoms

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 22 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudoms

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 25 de març de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudoms

Concepte subvenció:

VEUS DE REUS el 23 d'abril de 2018
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Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

COBLA REUS el 16 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 13 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

J. C. M. (companyia escalivada) el 13 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

726 euros

Import concedit:

726 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

ZAMBA SHOW el 17 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Cia. Xicana el 16 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Y. S. &F. el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Mano's Rock el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Gestart events el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4600 euros

Import concedit:

4600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella
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Concepte subvenció:

PICAR0LS el 25 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

542 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilabella

Concepte subvenció:

Gestart events el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2600 euros

Import concedit:

2600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 8 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilaplana

Concepte subvenció:

TARRACO ADVENTURE, S.L. el 13 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

665 euros

Import concedit:

665 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Xerta

Concepte subvenció:

Cimarron el 25 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

7260 euros

Import concedit:

4417 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Xerta

Concepte subvenció:

J. R. el 25 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

4840 euros

Import concedit:

4840 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Febró

Concepte subvenció:

Brinca Park el 26 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

689,7 euros

Import concedit:

689,7 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Febró

Concepte subvenció:

Bou de Reus el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Palma d'Ebre

Concepte subvenció:

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries el 16 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4000 euros

Import concedit:

4000 euros
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Beneficiari:

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Concepte subvenció:

Cultures del món el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Total: 100115,9 euros
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Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 100.143,59 euros, resten per
tant 27,69 euros que s'acumulen a la següent resolució
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva
concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- 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.
15. PROPOSTA DE CONCESSIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ A
AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL
CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS . RESOLUCIÓ 9.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència al Ciutadà la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la
documentació preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació
per a la contractació d’activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals
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1.

vigent dins de la convocatòria aprovada per Junta de Govern de 23 de febrer de
2018 i publicada al BOPT núm. 47 de data 7 de març de 2018.

2. Aquesta unitat gestora ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s’han aplicat els criteris de valoració continguts en les bases
específiques publicades en el BOPT núm. 78, de 24 d’abril de 2017.
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3. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 12
resolucions anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent .

4. El crèdit no esgotat en una resolució s’acumularà en la següent, per tant en aquesta
proposta el crèdit disponible és de 100.027,69 euros. 100.000 euros d’aquesta
resolució núm. 9 més 27,69 euros restants de la resolució núm. 8.

5. Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent de l compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la
presentació de la declaració responsable corresponent, també s’ha comprovat que
no són deutors per cap concepte de la Diputació de Tarragona.

6. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament
per alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de
Subvencions.

7. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent , com a
mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats
pendents d’abonar al beneficiari referits a aquesta subvenció.
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
general de subvencions
Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 Llei general de
subvencions
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46201 les següents
subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldecona

Concepte subvenció:

XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA el 2 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldecona

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 2 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldecona

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 17 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

750 euros

Import concedit:

750 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldecona

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 28 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

250 euros

Import concedit:

250 euros

Beneficiari:

Ajuntament d'Ulldecona

Concepte subvenció:

DIVERFEST & EVENTOS el 29 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Botarell

Concepte subvenció:

energy for you el 12 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

420 euros

Import concedit:

420 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Botarell

Concepte subvenció:

PENJATS DE L'HAM el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

vintage música el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts
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Concepte subvenció:

CAPELLA + ESCOLANIA DEL CRIST DE LA SANG el 15 d'agost de
2018

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

COBLA REUS JOVE el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

G. M. Norte el 21 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

Els Aixarts el 11 de febrer de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

Associació Bocafoscant el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Capafonts

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 9 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Castellvell del Camp

Concepte subvenció:

Discoteca Móvil Más & Más el 20 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Castellvell del Camp

Concepte subvenció:

Txaranga Band Tocats el 22 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Conesa

Concepte subvenció:

Grup Musical Jamaika el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Conesa

Concepte subvenció:

CAT ROCK el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

XARANGA TARORATA el 22 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Freginals

Concepte subvenció:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 7 CERVELLS el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Freginals

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA UNIÓ DE MASDENVERGE el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Freginals

Concepte subvenció:

JUNIOR'S ORQUESTRA el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

5000 euros

Import concedit:

5000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Horta de Sant Joan

Concepte subvenció:

Asociación Musical Estrella Band el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

847 euros

Import concedit:

847 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Horta de Sant Joan

Concepte subvenció:

Xaranga TAL COM SONA el 7 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

995 euros

Import concedit:

995 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Maspujols

Concepte subvenció:

Cobla La Principal de Tarragona el 1 de maig de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Miravet

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Puigpelat

Concepte subvenció:

Ball de Diables de Valls (Unió Anelles de la Flama) el 8 de setembre de
2018

Pressupost Elegible:

2100 euros

Import concedit:

2100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

energy for you el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

550 euros

Import concedit:

550 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

Cia. Passabarret el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1089 euros

Import concedit:

1089 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

Sonagralla el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

Colla Gegantera Tota L'Endenga el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

energy for you el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1400 euros

Import concedit:

1400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

Pepet i marieta el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3000 euros

Import concedit:

3000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Senan

Concepte subvenció:

Grup Musical Jamaika el 16 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros
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Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

TANGARA ORQUESTRA S.L. el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

4000 euros

Import concedit:

4000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

Los Yeye el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3388 euros

Import concedit:

3388 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Argentera

Concepte subvenció:

INVIENTO - Dansa, màgia, música, teatre... el 24 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2950 euros

Import concedit:

2057 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

Contacontes O. B. el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

320 euros

Import concedit:

320 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

PEPPER AND SOUL el 8 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

J. R. el 9 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1380,01 euros

Import concedit:

1380,01 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte subvenció:

E. M. E., 'MUNIATTO XOU' el 10 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

450 euros

Import concedit:

450 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Figuera

Concepte subvenció:

XEIC! el 10 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Figuera

Concepte subvenció:

DJ OGT el 11 d'agost de 2018
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Pressupost Elegible:

1020 euros

Import concedit:

1020 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Figuera

Concepte subvenció:

BANDA LA LIRA el 12 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

950 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Figuera

Concepte subvenció:

L. C. el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

Brinca Park el 15 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

Xaranga la Murga el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Concepte subvenció:

ALL COVERS el 14 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

J. R. el 28 de juliol de 2018

Pressupost Elegible:

975 euros

Import concedit:

975 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

NEW DIVER el 4 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

Xaranga Rapitenca el 5 de gener de 2018

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba
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Concepte subvenció:

NEW DIVER el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

Anna d'Ivori el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

350 euros

Import concedit:

350 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

Super Tobogan Urbà el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2239 euros

Import concedit:

2239 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riba

Concepte subvenció:

ENIGMA ORQUESTRA el 5 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

2000 euros

Import concedit:

2000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Vilella Baixa

Concepte subvenció:

Latin Company el 29 de juny de 2018

Pressupost Elegible:

4800 euros

Import concedit:

2795 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Molar

Concepte subvenció:

L. C. el 19 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Molar

Concepte subvenció:

ORQUESTRA EUROPA el 16 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

6000 euros

Import concedit:

6000 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Molar

Concepte subvenció:

Cobla La Principal de Tarragona el 1 d'abril de 2018

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Molar

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA VILA DE FALSET el 24 de març de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1145 euros
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Beneficiari:

Ajuntament del Montmell

Concepte subvenció:

PJMASKS SHOW D´ANIMACIÓ INFANTIL el 11 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1150 euros

Import concedit:

1064 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Montmell

Concepte subvenció:

ORQUESTRA 'LA MÀQUINA DEL TEMPS' el 25 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

3500 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Montmell

Concepte subvenció:

ALMAS GEMELAS el 1 de setembre de 2018

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

ORQUESTRA PENSYLVANIA el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

3750 euros

Import concedit:

3750 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA VILA DE FALSET el 18 d'agost de 2018

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Total: 99434,01 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 100.027,69 euros, resten per
tant 593,68 euros que s'acumulen a la següent resolució
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva
concessió.
Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- 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:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
16. PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, ACTUALITZACIONS
CULTURALS I/O PERSONES A L'E-CATÀLEG.

I

BAIXA

DE

GRUPS

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència al Ciutadà la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-,
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a
l'ecatàleg vigents.
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 general de
subvencions
* Bases generals i bases específiques de Subvencions de la Diputació de Tarragona
* Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
* Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la 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:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent
de programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
Noves inscripcions:

D. E. Showtime
Música
Altres Tipus de música
ELS MÉS SONATTS
Música
Altres Tipus de música
Quintet Montsant
Música
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Música Clàssica i de Cambra
Veni Ovidi Amavi
Música
Cantautors
Actualitzacions:
COR SANT JOAN de Lilla(Montblanc)
Espectacles:
* Nom: Misses solemnes i concerts corals(60 obres) · Preu: 300 euros
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DRAMÈDIA TEATRE
Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga de Francolí
Espectacles:
* Nom: Actuació dels Grallers de l'Espluga · Preu: 250 euros
* Nom: Actuació dels Gegants Neolítics · Preu: 300 euros
* Nom: Actuació dels Grallers de l'Espluga i els Gegants Neolítics · Preu: 550 euros
* Nom: Actuació dels Nans de l'Espluga · Preu: 550 euros
GRUP DE TEATRE PIRINDOLA
Espectacles:
* Nom: La Reina de Bellesa de Leenane · Preu: 900 euros
* Nom: El crèdit · Preu: 900 euros
J. P. G.
Espectacles:
* Nom: UNA SERA D'AMORE. L'emoció amorosa en la cançó napolitana i l'òpera. · Preu:
1350 euros
* Nom: HOMENATGE A LA CANÇÓ,ÒPERA I SARSUELA · Preu: 1190 euros
* Nom: LA VEU DEL NADAL · Preu: 1210 euros
J. R.
Espectacles:
* Nom: Nou disc/Nova Gira 2019 · Preu: 5445 euros
La Corriola Teatre
Espectacles:
* Nom: Mascles (d'Albert Llorens) · Preu: 1200 euros
* Nom: El malalt imaginari (de Molière) · Preu: 1200 euros
* Nom: Llir entre cards. L'amor de Tirant lo Blanc i Carmesina · Preu: 1200 euros
Moixera, Grup de teatre de La Defensa Agrària
Espectacles:
* Nom: Sigues infidel i no miris amb qui · Preu: 1700 euros
* Nom: Toc Toc · Preu: 1000 euros
Teatralitzat
Teatre de Maleta
Espectacles:
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* Nom: DONES FORA DE TEST «ExpresArt amb les emocions!» · Preu: 220 euros
* Nom: Troba't les Ales! "Banc de Qualitats" (Tots formem part d'un grup) · Preu: 120 euros
* Nom: Performàntic -FORMACIONS- · Preu: 850 euros
* Nom: Performàntic/ Performàntic -GÈNERE · Preu: 700 euros
* Nom: Fem tribu! (Troba't les Ales!) · Preu: 120 euros
* Nom: Taller de Fotografia Participativa · Preu: 300 euros
* Nom: AMOR. Què estem disposades a fer per què ens estimin? · Preu: 250 euros
* Nom: #TotFentUnTe · Preu: 470 euros
* Nom: Ai CONY! Un monòleg d'amor, humor i ovaris. · Preu: 850 euros
* Nom: EmocionART (Troba't les Ales!) · Preu: 120 euros
* Nom: Troba't les Ales! "El Diari" (Assetjament escolar) · Preu: 120 euros
* Nom: Parlem-ne (Troba't les Ales) · Preu: 240 euros
* Nom: #TeAmo #T'Estimo (Troba't les Ales!) · Preu: 120 euros
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2.- Que es doni de baixa la següents petició:
Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

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
17. RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE JUNTA DE
GOVERN DE 26 D'OCTUBRE DE 2018 RELATIU A L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET, PER
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA
GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ: INVERSIÓ.
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 17 de novembre de 2017, la Diputació de
Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet una 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: inversió, per import de 3.192,31 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017-1200-311-76200-01 i núm. d’operació 2017051255

2. En data 26 d'octubre de 2018, es va aprovar l'acceptació de 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 inversió,
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2.

concedida a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona de 17 de novembre de 2017 i també es va aprovar donar de
baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2018/1200/311/46213/02 i núm. d’operació 2017051255,
corresponent al concepte i import abans esmentat.
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3. En el segon punt de l'acord de data 26 d'octubre de 2018, es va produir un error, en
el sentit que es va fer constar l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46213/02 i
hauria d'haver-se informat de l'aplicació pressupostària 2018-1200-311-76200-02 .
Fonaments de dret
L’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, disposa que les administracions públiques poden rectificar, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Rectificar l’error material que es va produir en el punt segon de l'acord de la Junta
de Govern de data 26 d’octubre de 2018, en els termes següents:
On diu: "donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46213/02"
Ha de dir: "donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/76200/02"
Segon.- Ordenar la remissió de la informació 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'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
18. APROVAR LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ AMB
REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
LOCALS. 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. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la
millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, va ser aprovada
per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 19 de maig de 2017, i publicada al
BOP de Tarragona, núm. 102 de 29 de maig de 2017. I per acord de la Junta de Govern de
data 3/11/2017, es va aprovar la concessió de les esmentades subvencions.
2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la concessió de
subvencions als ajuntaments que es relacionen i pels imports que també es consignen:
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de Gandesa
Gandesa
Consultoris mèdics
03-11-2017
2018-1200-312-76200-02
5.995,56 euros
3.746,63 euros
3.559,29 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament de la Masó
La Masó
Consultoris mèdics
03-11-2017
2018-1200-312-76200-02
2.842,43 euros
1.776,23 euros
1.687,42 euros

3. Els beneficiaris indicats anteriorment han aportat la documentació justificativa, tot i que l’
import justificat és inferior a les actuacions previstes.
4. S’ha emès informe favorable de l’òrgan gestor, el qual s’ha incorporat a l’expedient
electrònic de cadascún dels beneficiaris, sobre la correcció dels justificants, que han estat
revisats i que s’adeqüen a les bases i a la convocatòria.
5. Així mateix en el formulari de documentació justificativa declaren que estan al corrent de
les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
6. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
7. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l’import d’aquesta subvenció.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb la base 23.4 de les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona, la subvenció concedida s’ha de reduir proporcionalment en
el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa real sigui
inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que va
servir de base per valorar la seva concessió. En qualsevol cas s’ha de mantenir el
percentatge de la subvenció concedida.

2. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de juny,
la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’
adequada justificació de les activitats així com el compliment de la finalitat que va
determinar la seva concessió.
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3. Bases generals d’execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada dels ajuntaments que s’indiquen a l’apartat
segon, d’acord amb la convocatòria de l’exercici 2017 i amb les bases específiques
reguladores de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les
instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, en els termes indicats a la part
expositiva.
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Segon.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides als ajuntaments que es detallen a continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Gandesa
Municipi:
Gandesa
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Data Acord concessió:
03-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-312-76200-02
Pressupost Elegible:
5.995,56 euros
Pressupost Mínim a Executar:
3.746,63 euros
Import concedit:
3.559,29 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
3.727,78 euros
Import a pagar amb reducció:
3.541,39 euros
Import no justificat a donar de baixa: 17,90 euros
Número d'operació anterior:
2017048199
Beneficiari:
Ajuntament de la Masó
Municipi:
La Masó
Concepte subvenció:
Consultoris mèdics
Data Acord concessió:
03-11-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1200-312-76200-02
Pressupost Elegible:
2.842,43 euros
Pressupost Mínim a Executar:
1.776,23 euros
Import concedit:
1.687,42 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.129,38 euros
Import a pagar amb reducció:
1.072,91 euros
Import no justificat a donar de baixa: 614,51 euros
Número d'operació anterior:
2017048212
Tercer.- Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i l’
import reconegut.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
19. DESESTIMAR LA PETICIÓ DE PRÒRROGA, APROVAR LA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL
FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, A L'AJUNTAMENT DELS
GARIDELLS
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fets
1. La convocatòria de concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, va ser aprovada
per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 19 de maig de 2017, i
publicada al BOP de Tarragona, núm. 102 de 29 de maig de 2017.

2. Per acord de la Junta de Govern que es detalla, es va aprovar la concessió de la
subvenció a l’ajuntament que es relaciona i per l’import que també es consigna:

Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
Consultoris mèdics
03-11-2017
2018-1200-312-76200-02
7.106,00 euros
3.946,74 euros
3.749,40 euros

El beneficiari indicat anteriorment ha aportat la documentació justificativa. S’ha revisat que
la documentació justificativa, ha estat presentada pel beneficiari dins el termini, o en el seu
cas, el de la pròrroga i que els justificants han estat revisats i es consideren correctes i s’
adeqüen a la normativa reguladora de la subvenció.

3. En data 25 de juny de 2018, (RE 8004330008-1-2018-022540-2 de data 25/06/2018)
l’Ajuntament dels Garidells, sol·licita una pròrroga per a justificar la subvenció per al
finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals, ja que es preveia que a 30 de juny de 2018 no podia
justificar.
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4. En data 29 de juny de 2018, (RE 8004330008-1-2018-023186-2 de data 29/06
/2018), l’Ajuntament dels Garidells, presenta la justificació de la subvenció per al
finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels
consultoris mèdics locals.

5. S’ha emès informe tècnic al respecte, i s’ha incorporat a l’expedient electrònic.
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6. Així mateix en el formulari de documentació justificativa declaren que estan al corrent
de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

7. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la
Llei General de Subvencions.

8. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l’import d’aquesta subvenció.
Fonaments de dret
En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de juny, la
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’adequada
justificació de les activitats així com el compliment de la finalitat que va determinar la seva
concessió.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Desestimar la petició de pròrroga de la subvenció per al finançament de despeses
per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, a l’
Ajuntament del Garidells, ja que no procedeix per haver estat justificada en data 29 de juny
de 2018.
Segon.- Acceptar la justificació presentada de l’ajuntament que s’indica a l’apartat segon, d’
acord amb la convocatòria de l’exercici 2017 i amb les bases específiques reguladores de
subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i
equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, en els termes indicats a
la part expositiva.
Tercer.- Reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
concedida a l’ajuntament que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost Mínim a Executar:
Import concedit:

Ajuntament dels Garidells
Els Garidells
Consultoris mèdics
03-11-2017
2018-1200-312-76200-02
7.106,00 euros
3.946,74 euros
3.749,40 euros
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% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
4.108,56 euros
Import a pagar:
3.749,40 euros
Número d'operació anterior:
2017048192
Quart.- Ordenar la remissió de la informació a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” als efectes de la seva publicació en el “Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.”

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2FF48CD44214C2D8F30539CBE099CE5 i data d'emissió 28/01/2019 a les 08:30:48

Cinquè.- 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.
20. REVOCACIÓ D'ACORDS, APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I REQUERIR A L'ÒRGAN
LIQUIDADOR DEL CONSORCI PEL RELATIU A L'OBLIGACIÓ DE REINTEGRAMENT
PARCIAL D'UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CENTRE DE RECURSOS PER A LA
PROTECCIÓ DE LA SALUT I EL MEDI L'ANY 2014.
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.- En data 31 d'octubre de 2014, per acord de Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, es va aprovar la concessió al Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i
el Medi d'una subvenció, per accions destinades a dinamitzar el sector oleícola de la
demarcació de Tarragona per a l’any 2014. Aquesta subvenció preveia el pagament d'una
bestreta del 50% de la subvenció.
2.- Com a conseqüència d'un informe de control financer, incoat per part de la Intervenció
General, en data 30 de juny de 2017, i atès que es va produir l'execució parcial de
l'actuació subvencionada, es va aprovar la iniciació d'un procediment de reintegrament per
import de 212,00 €, que constitueix una part de la bestreta concedida per acord de la Junta
de Govern de 31 d’octubre de 2014.
3.- En data 23 de febrer de 2018, es va aprovar la declaració de l’obligació de
reintegrament de part de la bestreta concedida a l’Ajuntament de Reus, amb els imports
següents: "Bestreta subvenció 2014, 212,00 € i liquidació d’interessos de demora de 15/03
/2015 a 30/06/17 per import de 19,33 €", acord que es va notificar a l'Ajuntament de Reus.
4. La Intervenció General de la Diputació de Tarragona va notificar el requeriment de
pagament de l'esmentat reintegrament parcial a l'Ajuntament de Reus, donat que
l'Ajuntament de Reus, en data 2 de novembre de 2016 va aprovar ratificar la dissolució del
Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi, en els termes de l'acord del
Consell Rector del Consorci, restant pendent d'aprovar la liquidació de comptes per les
entitats que en formen part: l'Ajuntament de Reus, Centre Hospitalari de Catalunya i
Universitat Rovira i Virgili, liquidació, que no s'ha produït encara actualment.
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5. L'Ajuntament de Reus no va formular al·legacions i tampoc va recórrer formalment
l'esmentat requeriment, motiu pel qual aquest ajuntament consta com a deutor de la
Diputació de Tarragona pels imports indicats anteriorment.
6. En el marc del conveni corresponent a l'exercici del 2018, que actualment és subscriu
entre l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, es va fer constar l'existència
d'aquest deute, i per tant, l'incompliment del que estableix l'article 13 e) i g) de la Llei
general de subvencions, que determina les obligacions dels beneficiaris.
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7. L'Ajuntament de Reus va manifestar que el Consorci estava en fase de liquidació dels
comptes, entre les entitats que el conformen, i per tant, no s'ha produït la liquidació
definitiva de drets i deures entre els seus membres, raó per la qual l'ajuntament no pot
assumir l'esmentat deute al no constar encara com a obligació reconeguda per aquella
corporació.
8. No obstant això, segons s'ha informat verbalment per la intervenció de l'Ajuntament de
Reus, el consorci en liquidació disposa encara d'un romanent líquid que li permet fer front al
deute indicat, que és de 212,00 € i liquidació d’interessos de demora de 15/03/2015 a 30/06
/17 per import de 19,33 € que constitueix l'import total de la liquidació practicada derivada
de les responsabilitats pendents.
9. Com sigui que existeix un romanent líquid suficient, indicat anteriorment, des de
l'Ajuntament de Reus s'ha indicat es procedirà a ordenar el pagament del deute existent
corresponent al reintetgrament per part del Centre de Recursos per a la Protecció de la
Salut i el Medi.

Fonaments de dret
1. Articles 219 i 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. Real Decret 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de
desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de
revisió en via administrativa
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Revocar els acords de data 30 de juny de 2017 i de data 23 de febrer de 2018,
que determinàvem el reintegrament per part de l'Ajuntament de Reus de les quantitats de
212,00 € de principal i liquidació d’interessos de demora per import de 19,33 €,
corresponents al parcial de la bestreta del Centre de Recursos per a la Protecció de la
Salut i el Medi, de l'any 2014, per trobar-se l'esmentat beneficiari en fase d'aprovació de la
liquidació de comptes de l'entitat i el repartiment de drets i obligacions entre els seus
membres.
Segon.- Aprovar la liquidació, en concepte de reintegrament, per import total de 231,33
euros ( 212 euros de principal més 19,33 euros d'interessos de demora), al Centre de
Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi, en liquidació, de l'any 2014.
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Tercer.- Requerir a l'òrgan liquidador del consorci, Centre de Recursos per a la Protecció
de la Salut i el Medi, per tal que faci efectiu el deute de 231,33€ en concepte de
reintegrament parcial de la bestreta de la subvenció concedida per la Diputació de
Tarragona i regulada en el conveni de 2014.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació relativa a aquesta liquidació 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”.
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Cinquè.- Notificar aquest acord a l'òrgan liquidador, al Centre de Recursos per a la
Protecció de la Salut i el Medi, a l'Ajuntament de Reus, al Centre Hospitalari de Catalunya,
a la Universitat Rovira i Virgili, 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.
21. APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
L'ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL AGRÀRIA JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE
CATALUNYA( JARC) PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE DINAMITZACIÓ DEL
MÓN RURAL CORRESPONENT A L'ANY 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. La Diputació de Tarragona té com un dels seus objectius preferents impulsar el
desenvolupament sostenible arreu del territori integrant els aspectes econòmics,
socials i culturals en el vessant medi ambiental, i que aquest impuls es fonamenta en
l’aplicació de mesures destinades entre d’altres, a la preservació i defensa dels
valors naturals dels municipis de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
2. El món rural és divers tant pel que fa a les seves gents, com pel que fa a les
activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. Des de l’Organització professional
agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) es realitzen tasques de
dinamització sectorial i de territori amb activitats com la participació activa en la
política agrària de Catalunya, realització de xerrades informatives, cursos i jornades
tècniques, difusió i informació de la realitat del sector mitjançant els mitjans de
comunicació, elaboració de butlletins informatius de caràcter sectorial per als
associats i al públic en general, participació en fires i mercats, la promoció del Grup
de Dones, impulsar nous projectes empresarials o de modernitzar els antics, i
tramitació de serveis a agricultors i ramaders, entre d’altres.
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3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de 2018 va consignar la quantitat de
8.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2018-1200-419-48901-01 per actuacions de
dinamització del món rural.

4. En data 30 d’abril de 2018, (R.E. núm 1-2018-016264-1) l’Organització professional
agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) sol·licita un ajut per
implementar les actuacions del 2018 de l’actuació de dinamització del món rural. I en
data 20 de setembre de 2018 (RE 1-2018-030027-1) han aportat documentació
complementaria.
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5. El pressupost desglossat, que ha presentat el JARC, per les activitats a realitzar per l’
any 2018 és el següent
Pressupost activitats per a la dinamització del món rural
1. Assessorament als pagesos i ramaders de les comarques de Tarragona
2. Tríptics informatius
3. Jornades
Total despeses
Total subvenció sol·licitada

Import total de l’
actuació (€)
11.187,33€
4.537,21€
420,57€
16.145,11€
8.000€

6. El pressupost total que presenten el Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC) és de 16.145,11 euros, i l ’import total de la subvenció que aporta la
Diputació de Tarragona és de 8.000 euros, equivalent al 49,55% del cost total de les
actuacions subvencionades, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018-1200-41948901-01 del Pressupost de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i
Territori (SAM) de la Diputació de Tarragona

7. El JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, 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. En data 30 d'octubre de 2018 s'ha comprovat que no son deutors de
Diputació de Tarragona.

8. S’ha emès informe tècnic al respecte, i s’ha incorporat a l’expedient electrònic.
Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

2.
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2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions

3. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de juny,
la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’
adequada justificació de les activitats així com el compliment de la finalitat que
determina la seva concessió.
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4. Bases generals d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.

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’Organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) una subvenció nominativa per a la realització de les activitats de
dinamització del món rural al camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, per l’any 2018,
segons el següent detall:
Beneficiari:
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Municipi:
Reus
Concepte:
2018 - SN - JARC
Pressupost Elegible:
16.145,11 euros
% concedit:
49,55%
Import concedit:
8.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018-1200-419-48901-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- Aquesta 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 secretari de l’ens que inclogui la destinació final dels fons aportats per la
Diputació de Tarragona.
- Certificat del tresorer 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.
El 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.
- 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.
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- Certificat del tresorer de l’ens detallant les despeses de personal (amb el percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat) signat
i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat o Declaració responsable indicant "que disposa de la
documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de l’Administració
quan li sigui requerida, i que es compromet a mantenir el compliment de les
obligacions anteriors durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici
esmentat. "
- 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 per l’execució de les actuacions subvencionades és de gener a desembre de
2018, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
- El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2019.
- El beneficiari pot sol·licitar una ampliació 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 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”.
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Setè.- Notificar-ho a l’Organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC), 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.
22. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSORCI
SERRA DE LLABERIA PER ACCIONS DE CONSERVACIÓ, MILLORA I PROMOCIÓ DE
L'ESPAI D'INTERÈS NATURAL DE LA SERRA DE LLABERIA. ANY 2018.
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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 pla estratègic 2015-2019 de la Diputació de Tarragona determina la línia
estratègica “Actuar en la preservació de la salut i la natura”. L'estratègia de la
Diputació de Tarragona en relació al espais naturals es duu a terme entre d’
altres, amb el suport a la xarxa d’espais naturals de protecció especial de la
demarcació (parcs naturals i paratge natural d'interès especial), i als espais
naturals propis de la Diputació, conscients del seu valor ecològic i social, com
espais de referència.

2. L’objecte i la finalitat del Consorci, segons l’establert al seus estatuts, és la
preservació, la revalorització i la gestió integral de l’Espai d’Interès Natural de
la Serra de Llaberia. L’àmbit d’actuació del Consorci abasta, principalment, l’
àrea delimitada pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) corresponent a l’
espai d’interès natural de la Serra de Llaberia i dels municipis que pertanyen
al Consorci.

3. En els darrers anys, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’esmentat
Consorci per tal de preservar aquests valors dels espais naturals, per tal d’
afavorir el desenvolupament socioeconòmic en aquests municipis, i per tal de
contribuir amb accions en la lluita contra el canvi climàtic.

4. La Diputació de Tarragona en el pressupost de 2018 va consignar la quantitat
de 12.000,00 € a l’aplicació pressupostària 1200-171-46702 per actuacions
amb el Consorci Serra de Llaberia, prevenció d’incendis.
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5. En data 11 d’octubre de 2018, (R.E. núm 1-2018-032452-1) el Consorci de la
Serra de Llaberia (CSLL) sol·licita que se li concedeixi una subvenció per a la
realització d’accions de conservació, millora i promoció de l’Espai d’Interès
Natural de la Serra de Llaberia durant l’any 2018.

El pressupost desglossat, que ha presentat el CSLL, per les activitats a realitzar
per l’any 2018 és el següent
Actuació
Conservació i restauració de zones humides

Cost total (euros)
16.126,76

Publicació del mapa de senders de l’EIN de la Serra de Llaberia

5.982,89

Senyalització direccional al Teix del Ramer i a la Riera de Capçanes

3.348,36
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25.458,01

6. El pressupost total que presenta el Consorci Serra de Llaberia (CSLL) és de
25.408,01 euros, i l ’import total de la subvenció que aporta la Diputació de
Tarragona és de 12.000 euros, equivalent al 47,14% del cost total de les actuacions
subvencionades, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018-1200-171-46702-01
del Pressupost de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori
(SAM) de la Diputació de Tarragona

7. El Consorci Serra de Llaberia, ha declarat 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 són deutors de
Diputació de Tarragona.

8. S’ha emès informe tècnic al respecte, i s’ha incorporat a l’expedient electrònic
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. En compliment d’allò que estableix l’article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i 84 i següents del RD 887/2006 de 21 de juny,
la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria i Territori ha comprovat l’
adequada justificació de les activitats així com el compliment de la finalitat que
determina la seva concessió.
4. Bases generals d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Consorci de la Serra de Llaberia una subvenció, pel finançament de
les actuacions de conservació, millora i promoció de l’Espai d’Interès Natural de la Serra de
Llaberia, per l’any 2018, segons el següent detall:
Beneficiari:
Consorci per a l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia
Municipi:
Tivissa
Concepte: Finançament de les actuacions de conservació, millora i promoció de l’Espai d’
Interès Natural de la Serra de Llaberia
Pressupost Elegible:
25.458,01 euros
% concedit:
47,14%
Import concedit:
12.000,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-1200-171-46702-01
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L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- Aquesta 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 secretari de l’entitat que inclogui la destinació final dels fons aportats per la
Diputació de Tarragona.
- 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. El 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.
- 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 del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal (amb el percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat) signat
i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat o Declaració responsable indicant "que disposa de la
documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de l’Administració quan li
sigui requerida, i que es compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors
durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. "
- 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.
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- 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 de vigència de les actuacions subvencionades és de gener a desembre de
2018, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
- El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2019.
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- El beneficiari pot sol·licitar una ampliació 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 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.
L’acreditació del compliment d’aquestes obligacions s’ha de fer en el moment de la
justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable.
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 Consorci de la Serra de Llaberia i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
23. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ D'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DEL MOLAR DEL PAM 2018, PER A
L'ACTUACIÓ "ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE LES SOLANES, CAMÍ DE LES
MINES I BARANA CARRER DE LA COSTA'.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 30 d'abril de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió del Pla d'Acció Municipal 2018 (PAM 2018).
2. A l’Ajuntament del Molar se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Arranjament i millora del Camí de les Solanes, camí de les
Mines i barana carrer de la Costa
Data Acord de concessió: 30/05/2018
Pressupost Elegible: 31.730,16 €
% concedit: 51,06 %
Import concedit PAM 18: 16.200,00 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
Número d'operació anterior: 2018024479
3. El 9 de novembre 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2018035217-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament del Molar va presentar una sol·licitud
d'autorització de dades de l'actuació concedida de la subvenció indicada al punt anterior:
Nom de l'actuació: Arranjament i millora del Camí de les Solanes, camí de les
Mines i barana carrer de la Costa, projecte modificat
Pressupost actuació: 29.741,12 €
Pressupost elegible: 29.741,12 €
Recursos propis: 13.541,72 €
Subv. PAM 2018: 16.200,00 €
4. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2018.
5. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. El 15 de novembre s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
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concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 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 la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques de la subvenció concedida a l’
Ajuntament del Molar del Pla d’Acció Municipal 2018 (PAM 2018), per a l'actuació
“Arranjament i millora del Camí de les Solanes, camí de les Mines i barana carrer de la
Costa", actualment amb càrrec a la partida 2018-1010-942-76218-01
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
del Molar que es detalla a continuació:
Nom de l'actuació: Arranjament i millora del Camí de les Solanes, camí de les
Mines i barana carrer de la Costa, projecte modificat
Pressupost actuació: 29.741,12 €
% concedit: 54,47 %
Subv. PAM 2018: 16.200,00 €
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació 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.
24. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE
JUNTA DE GOVERN DE 9 DE NOVEMBRE DE 2018 EN RELACIÓ A L'ACCEPTACIÓ DE
LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE GINESTAR I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB REDUCCIÓ DE L'IMPORT CORRESPONENT
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PEXI.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, en data 9 de novembre de
2018, l'acceptació de la justificació presentada per l'Ajuntament de Ginestar i
reconeixement de l'obligació amb reducció de l'import corresponent de la subvenció
concedida del PEXI 2017.
2. La nostra Intervenció ha detectat que l'import a donar de baixa corresponent a la
diferència entre l'import concedit i l'import reconegut és incorrecte ja que en l'acord és de
160.32 euros i ha d'ésser 1.663,23 euros.
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3. Per error material, s'ha acordat donar de baixa un import incorrecte.
Fonaments de dret
1. Article 109.2 de la Llei 29/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, estableix pel que fa a la revocació d'actes i
rectificació d'errors que "...les Administracions Públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes."
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Rectificar el punt segon de la part resolutiva de l'acord adoptat, en data 9 de
novembre de 2018, per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acceptació de la
justificació presentada per l'Ajuntament de Ginestar i reconeixement de l'obligació amb
reducció de l'import corresponent de la subvenció concedida del PEXI 2017,en el següent
sentit:
- On diu:
"Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte subvenció: ÚNICA - Adequació de xarxes locals, renovació equipament
informàtic i llicències de sistema operatiu i programari
Data Acord concessió: 22-09-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-4910-76200-02
Pressupost Elegible: 4.957,07 euros
Import concedit: 4.709,21 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 4.955,86 euros
Despesa justificada elegible: 3.206,30 euros *
Import a pagar amb reducció: 3.045,98 euros
Import no justificat a donar de baixa: 160,32 euros
Número d'operació anterior: 2017041054 "
- Ha de dir:
"Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte subvenció: ÚNICA - Adequació de xarxes locals, renovació equipament
informàtic i llicències de sistema operatiu i programari
Data Acord concessió: 22-09-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-4910-76200-02
Pressupost Elegible: 4.957,07 euros
Import concedit: 4.709,21 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 4.955,86 euros
Despesa justificada elegible: 3.206,30 euros *
Import a pagar amb reducció: 3.045,98 euros
Import no justificat a donar de baixa: 1.663,23 euros
Número d'operació anterior: 2017041054 "
Segon. Ordenar la remissió de la informació 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’interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
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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.
25. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE POBOLEDA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018
(PAM 2018), DEL PROGRAMA DE DESPESA CORRENTS, PER CANVIAR LES
PARTIDES SUBVENCIONADES.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2018.
2. A l’Ajuntament de Poboleda se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Despeses corrents (partida 21_reparació,
manteniment i conservació)
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 28.483,72 €
% concedit: 100,00%
Import concedit PAM 18: 28.483,72 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-46218-01
Número d'operació anterior: 2018042787
3. El 14 de novembre de 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-12018-035876-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Poboleda va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Despeses corrents (partida
221_subministrament d'energia elèctrica)
Pressupost elegible: 34.500,00 €
Recursos propis: 6.016,28 €
Subv. PAM 2018: 28.483,72 €
4. La base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2018.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 15 de novembre de 2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
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1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 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 la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament de
Poboleda, del programa de despesa corrents, per canviar les partides subvencionades,
actualment amb càrrec a la partida 2018-1010-942-46218-01.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Poboleda
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Despeses corrents (partida
221_subministrament d'energia elèctrica)
Pressupost elegible: 34.500,00 €
% concedit: %
Subv. PAM 2018: 28.483,72 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que 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 notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació 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.
26. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE DEL PAM 2018, PER A
L'ACTUACIÓ "AMPLIACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN (FASE II)", I DESTINAR
L'IMPORT A L'ACTUACIÓ "AMPLIACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN ' (PROJECTE
MODIFICAT).
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 25 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
concessió del Pla d'Acció Municipal 2018.
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2. A l’Ajuntament de Prat de Comte se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es
detalla a continuació:
Nom de l’actuació: Ampliació del casal de gent gran (Fase II)
Data Acord de concessió: 25/05/2018
Pressupost Elegible: 50.748,75€
% concedit: 90,00 %
Import concedit PAM 18: 45.673,87 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
Número d'operació anterior: 2018024535
3. El 30 de novembre, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2018034289-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Prat de Comte va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Ampliació del casal de Gent Gran, fase II (projecte
modificat)
Pressupost actuació: 48.398,40 €
Pressupost elegible: 48.398,40 €
Recursos propis: 4.839,84 €
Subv. PAM 2018: 43.558,56 €
4. La base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2018. L'Ajuntament de Prat de Compte ha presentat un
informe de subvencionalitat de l'actuació on es determina sobre la idoneïtat del document
tècnic de la nova actuació i sobre la subvencionalitat de l'actuació que és total.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 8 de novembre de 2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació
de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 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 la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 13ª de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament de
Prat de Comte, per a l'actuació “Ampliació del casal de gent gran (Fase II)”, i destinar part
de l'import a l'actuació “Ampliació del casal de gent gran (Fase II) (projecte modificat)”,
actualment amb càrrec a la partida 2018-1010-942-76218-01
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Prat de
Comte que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Ampliació del casal de gent gran (Fase II),
projecte modificat
Pressupost elegible: 48.398,40 €
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% concedit: 90,00 %
Subv. PAM 2018: 43.558,56 €
Tercer. Donar de baixa la diferència entre el nou import concedit i l'import concedit
inicialment.
Quart. Comunicar al beneficiari que 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 notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Sisè. Ordenar la remissió de la informació 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.
27. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB REDUCCIÓ
DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, REGULADA
MITJANÇANT CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1) El 29 de juliol de 2016, per acord de la Junta de Govern, s'aprova el conveni regulador
d'una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de
Calafell, per a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs
Mediterranis Tarragona 2017. L’objecte de la subvenció són les
actuacions "Rehabilitació de l'Estadi Municipal de Calafell”.
2) El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la subvenció
concedida.
3) La documentació justificativa ha estat revisada pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis i han informat favorablement sobre la subvencionalitat de l’actuació d’acord
amb el Conveni regulador.
4) S'ha comprovat que l'import de l'adjudicació és inferior al pressupost indicat al Conveni
regulador, el qual va servir com a base per determinar l'import de concessió, i també es
inferior a l'execució total de l'actuació. De conformitat a la clàusula 6.3 del conveni
regulador queden excloses les possibles modificacions posteriors a l'adjudicació, que
sempre aniran a càrrec de l'Ajuntament, i per tant no es tindran en compte en el pagament
de la subvenció. En aquest cas només es té en compte les Certificacions primera fins la
novena per un import total de 2.418.574,21 €
5) S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-342-76241-02 hi ha crèdit
suficient.
6) El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7) No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
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8) La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció
Fonaments de dret
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen la comprovació i
pagament del es subvencions.
3. Conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Calafell per regular la
concessió d’una subvenció per a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives
dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació deTarragona que regula
el pagament i justificació de les subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'ajuntament especificat al punt segon,
d'acord amb el Conveni regulador de la subvenció nominativa.
Segon. Reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les
subvencions nominativa concedides a favor del beneficiari que es
detalla a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte subvenció: C.1-10 fin - Rehabilitació de l'Estadi Municipal de Calafell
Data Acord concessió: 29-07-2016
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-342-76241-02
Pressupost Elegible: 2.899.969,09 euros
Import concedit: 723.500,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 24,95%
Despesa justificada total: 2.515.774,21 euros
Despesa justificada elegible: 2.418.574,21 euros (*)
Import a pagar amb reducció: 603.385,89 euros
Import no justificat a donar de baixa: 120.114,11 euros
Número d'operació anterior: 2016033684
Total: 603.385,89 euros
(*) La diferència correspon a la despesa no elegible segons conveni de la 10a Certificació
per import de 97.200 euros.
Tercer. Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i l'import
reconegut.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. 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.
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- 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.
28. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
DEL PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ I L'ADEQUACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS, A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DEL MORELL.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 15 d'octubre de 2011, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar
concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis de 2017
2. El 29 de novembre de 2013, el mateix Comitè va aprovar definitivament el Pla Director
d'aquests jocs, en el qual es preveien les actuacions que s'havien de dur a terme per a la
celebració dels Jocs a la ciutat de Tarragona i als municipis que havien de ser seus.
3. En data 31 d'octubre de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar un
protocol d'intencions pel que es comprometia a col·laborar econòmicament en l'organització
dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017 per facilitar la construcció i adequació de les
instal·lacions esportives als municipis seus de les comarques de Tarragona.
4. En data 23 d'octubre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va
concedir a l'Ajuntament del Morell un import màxim de subvenció de 24.200,00€ amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 2015-1010-342-76248-01, per col·laborar amb el finançament
de les obres de construcció i adequació de les instal·lacions esportives del municipi del
Morell
5. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació el document tècnic en què es concreta les obres
d'adequació de les instal·lacions esportives, validat pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis i el certificat de Secretaria de l’aprovació del projecte, els quals serviran de
base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció
concedida.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-342-76248-01 la Diputació de
Tarragona té consignats 24.200 euros per a l'Ajuntament del Morell.
7. L'Ajuntament del Morell ha declarat de manera expressa i responsable que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 26/10/2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
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:
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Primer.- Concedir a l’Ajuntament del Morell una subvenció per al projecte “Millora del
pavelló poliesportiu”, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament del Morell
Municipi: El Morell
Concepte: Millora del pavelló poliesportiu
Pressupost Elegible: 24.181,85 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 24.181,85 euros
Aplicació pressupostària: 2018-1010-342-76248-01
Total: 24.181,85 euros
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
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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 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 del Morell, amb el vistiplau de l’Alcalde, de
contractació, finançament de l'actuació i divulgació, 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.
Certificació 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 del secretari de l’Ajuntament del Morell, amb el vistiplau de l’Alcalde, de
justificació, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Validació del Comitè Organitzador de que l’execució respon al projecte executiu
aprovat i que s’ajusta al calendari establert de la posta en funcionament idoni de
celebració dels Jocs.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Validació pel Comitè Organitzador de la certificació final d’obra d’acord el projecte
executiu aprovat i el seu calendari d’execució.
Balanç de despeses i ingressos, signat pel Secretari, amb el vistiplau de l’Alcalde, d’
acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona revisarà la documentació justificativa presentada pel beneficiari,
per tal de verificar que els imports percebuts per l’Ajuntament han estat destinats a la
construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis i les
validacions dels projectes i/o documents tècnics realitzades pel Comitè organitzador dels
Jocs, per a la realització de les diferents proves esportives programades.
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L’import de la justificació és lliurarà quan la Diputació de Tarragona aprovi la documentació
justificativa.
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.
Es podran fer pagaments parcials que podran arribar a un 80% de l’import total concedit de
la subvenció. El 20% restant es lliurarà quan el beneficiari presenti la certificació final d’obra.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza, de forma improrrogable, l'1 de
juliol de 2018.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza l'1 de març de 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació 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.
Quart.- El beneficiari està obligat a destinar els equipaments i instal·lacions esportives a
l'ús públic i a la finalitat que li és pròpia i per la qual es concedeix la subvenció, per un
període que no pot ser inferior al període d'amortització de la inversió realitzada, que en tot
cas no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a
dos anys per a la resta de béns.
Cinquè.- La contractació de les actuacions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la
legislació de contractes del sector públic i la normativa patrimonial.
En el supòsit que s'aprovi un plec de clàusules, en el que s'inclogui com a criteri de
valoració de les ofertes que presentin els licitadors la possibilitat d'establir millores,
aquestes només poden ser les previstes en el plec i han d'estar directament relacionades
amb l'obra objecte del contracte.
L’Ajuntament haurà de comunicar a la Diputació de Tarragona si hi ha modificacions del
contracte que afectin al projecte de l’obra respecte a com es va definir i aprovar inicialment,
i en base al qual es va tramitar l’adjudicació del contracte de la seva execució. S’entén per
modificació tant la que pugui està prevista i definida específicament en el plec de clàusules,
com aquella que no estigui prevista però que sigui necessari executar, i estigui justificada
en base a les causes que específicament preveu la normativa vigent de contractació.
Les obres complementàries o accessòries, i totes aquelles altre que no estiguin previstes al
projecte, no seran en cap cas subvencionables.
Sisè.- L'import màxim de subvenció que obtindrà l’Ajuntament vindrà determinat per l’import
del contracte d'adjudicació del projecte aprovat, sense superar en cap cas l'import concedit i
mantenint el percentatge de la subvenció concedida, i excloses les possibles modificacions
posteriors a l'adjudicació que sempre aniran a càrrec de l'Ajuntament, un cop deduïdes
altres fons de finançament derivades d’aportacions i subvencions d’altres ens públics o
privats.
Setè.- Si l’Ajuntament rep, en qualsevol moment, qualsevol mena de subvenció o ajut per al
finançament de les obres del projecte que aquest conveni regula, ja sigui concedida per
una entitat pública o per un ens privat, la subvenció de la Diputació de Tarragona tindrà
com a sostre màxim l’import que resulti de deduir a l’import d’adjudicació totes les
subvencions o aportacions.
A aquests efectes, l’Ajuntament haurà de comunicar a la Diputació de Tarragona la
concessió de totes les ajudes i subvencions concurrents sobre el projecte en qüestió, en el
moment que les conegui i en tot cas, conjuntament amb les certificacions d’obra
presentades com a justificació per al cobrament.
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Viutè.- L’Ajuntament ha de complir amb les obligacions generals dels beneficiaris de les
subvencions públiques previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions.
L’Ajuntament ha de disposar de tots els permisos i autoritzacions necessaris, tant per a la
realització de les obres com per al funcionament de les diferents infraestructures.
Novè.- 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.
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Desè.- 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.
Onzè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió 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.
Dotzè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament del Morell 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.
29. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A FAVOR DE LA
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 PER A FINANÇAR DIVERSOS PROGRAMES
EXECUTATS EN L'EXERCICI DE L'ORGANITZACIÓ DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar, el 15 d'octubre de 2011,
concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis.
2. La celebració d'aquest esdeveniment ha suposat una excel·lent oportunitat de futur, no
només per a la ciutat de Tarragona, sinó també per a la resta de comarques de Tarragona i
les Terres de l'Ebre, que sens dubte ha impactat positivament en la generació d'ocupació i
riquesa, la promoció internacional i el desenvolupament econòmic.
3. La Fundació Tarragona 2017 ha portat a terme una sèrie de programes, que fomenten l’
esperit de pertinença i participació ciutadana, i de reconeixement de la tasca integradora,
participativa i social que duen a terme clubs, entitats o associacions que impulsen
iniciatives populars en àmbits com l’educació, l’esport, la cultura, la solidaritat o l’
emprenedoria.
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4. En data 28 de juliol de 2017, mitjançant acord de la Junta de govern, la Diputació de
Tarragona va aprovar la concessió i lliurament d’una subvenció de 350.000 €, a favor de la
Fundació Tarragona 2017, per finançar diversos programes executats en l’exercici de l’
organització dels XVIII Jocs Mediterranis.
5. Per tal de seguir finançant l’activitat necessària per a l’organització dels Jocs que ha
executat la Fundació Tarragona 2017, la Diputació de Tarragona ha consignat 150.000
euros al pressupost de 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 1010-341-48963-01.
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6. La Fundació Tarragona 2017 va seguir executant altres programes també necessaris per
a l’organització dels Jocs i, en data 28 de març de 2018, ha presentat la següent
documentació justificativa de les despeses realitzades:
1. Memòria justificativa dels diferents programes/projectes.
2. Justificació documental de la difusió feta del finançament de la Diputació.
3. Balanç econòmic de la realització del programa, amb el desglossament de totes les
despeses i ingressos que hagi generat.
4. 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.
5. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions en matèria de
transparència.
6. Certificat del règim d’IVA de la Fundació
7. La documentació justificativa presentada ha estat revisada i s'ha comprovat que les
actuacions justificades són subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa que es
pretén subvencionar, a excepció de les següents factures:
Núm. Fra.

Proveïdor

Concepte

Import

A2016011

XXX

Cofee break Visita CIJM

188,60 €

160047

AG Planning Gourmet, SLU

Sopar benvinguda membres CIJM

4.955,00 €

8. La Diputació, a més, podrà 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.
9. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-341-48963-01 hi ha crèdit
suficient.
10. La Fundació Tarragona 2017 ha declarat de manera expressa i responsable que es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com el
compliment de les seves obligacions en matèria de transparència.
11. El 15 d’octubre de 2018 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que
aquesta Entitat no és deutora de la Diputació de Tarragona.
12. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
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13. La Unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció
Fonaments de dret
1. 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 una subvenció per a l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis en els
termes següents:
Beneficiari: Fundació Tarragona 2017
Concepte: Organització dels XVIII Jocs Mediterranis
Pressupost presentat: 161.327,24 €
Pressupost elegible*: 156.183,64 €
% concedit: 96,04 %
Import concedit: 150.000 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-341-48963-01
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
*La diferència entre el pressupost presentat i el pressupost elegible correspon a les
següents factures, les quals no responen a la finalitat del programa subvencionable:
Núm. Fra.

Proveïdor

Concepte

Import

A2016011

XXX

Cofee break Visita CIJM

188,60 €

160047

AG Planning Gourmet, SLU

Sopar benvinguda membres CIJM

4.955,00 €

Segon.- Acceptar la justificació presentada per la Fundació Tarragona 2017 i reconèixer l’
obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a favor de la
Fundació Tarragona 2017, per l’import de 150.000 euros.
Tercer.- 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.
Quart.- Notificar aquest acord a la Fundació Tarragona 2017 i traslladar-lo a la Intervenció
General i a la Tresoreria 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.
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30. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB
REDUCCIÓ DELS IMPORTS CORRESPONENTS DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA,
REGULADA MITJANÇANT CONVENI, PER A LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1) El 7 d'octubre de 2016, per acord de la Junta de Govern, s'aprova el conveni regulador
d'una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de la Selva del Camp, per a la
construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis
Tarragona 2017. L’objecte de la subvenció és l'actuació “Millores Pavelló Municipal
d'Esports".
2) El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la subvenció
concedida.
3) La documentació justificativa ha estat revisada pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis i han informat favorablement sobre la subvencionalitat de l’actuació d’acord
amb el Conveni regulador.
4) S'ha comprovat que els imports de l'adjudicació i la despesa justificada són inferiors al
pressupost indicat al Conveni regulador, el qual va servir com a base per determinar
l'import de concessió.
5) S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-342-76240-02 hi ha crèdit
suficient.
6) El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7) No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la Llei
General de Subvencions.
8) La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció.
Fonaments de dret
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
Article 84 i següents del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regulen la comprovació i
pagament del es subvencions.
2. Conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de la Selva del Camp per regular
la concessió d’una subvenció per a la construcció i adequació de les instal·lacions
esportives dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
3. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona que
regula el pagament i justificació de les subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Acceptar les justificacions presentades per l'ajuntament especificat al punt segon,
d'acord amb el Conveni regulador de la subvenció nominativa.
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Segon. Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
nominativa concedida a favor del beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte subvenció: C. única - Millores Pavelló Municipal d'Esports
Data Acord concessió: 07-10-2016
Aplicació Pressupostària: 2017-1010-342-76240-02
Pressupost Elegible: 60.321,85 euros
Import concedit: 60.321,85 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada: 59.921,92 euros
Import a pagar amb reducció: 59.921,92 euros
Import no justificat a donar de baixa: 399,93 euros
Número d'operació anterior: 2016042853
Total: 59.921,92 euros
Tercer. Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i l'import
reconegut.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. 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.
31. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE LA MASÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017
(PAM 2017), PER A L'ACTUACIÓ 'REHABILITACIÓ, ARRANJAMENT I MILLORA ANTIGA
SEU COOPERATIVA AGRÍCOLA', I DESTINAR L'IMPORT A L'ACTUACIÓ 'INSTAL·LACIÓ
D'UN ASCENSOR A L'EDIFICI ON ESTÀ LA SEU DE L'AJUNTAMENT DE LA MASÓ'.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 15 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la concessió del PAM 2017.
2. A l’Ajuntament de la Masó se li va concedir la subvenció del PAM que es detalla a
continuació:
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Nom de l’actuació: Rehabilitació, arranjament i
millora antiga seu Cooperativa Agrícola
Data Acord de concessió: 15/12/2017
Pressupost Elegible: 25.666,69 €
% concedit: 95 %
Import concedit PAM 17: 24.383,35 €
Aplicació pressupostària: 2017-1010-942-76217-01
Número d'operació anterior: 2017056756
3. En data 24 de setembre de 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 80043300081-2018-030299-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de la Masó va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Instal·lació d'un
ascensor a l'edifici on està la seu de l'Ajuntament
de la Masó
Pressupost actuació:35.928,38 €
Pressupost elegible: 35.928,38 €
Recursos propis: 11.545,03 €
Subv. PAM 2017: 24.383,35 €
4. La base 12a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2017 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre
la subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic de la nova actuació.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 15 de novembre de 2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 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 la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 12a de les Bases reguladores del PAM 2017 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2017, a l'Ajuntament de
la Masó, per a l'actuació “Rehabilitació, arranjament i millora antiga seu Cooperativa
Agrícola”, i destinar l'import a l'actuació “Instal·lació d'un ascensor a l'edifici on està la seu
de l'Ajuntament de la Masó”, actualment amb càrrec a la partida 2018-1010-942-76217-02
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Masó
que es detalla a continuació:
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Nou objecte de subvenció: Instal·lació d'un ascensor a l'edifici on està la
seu de l'Ajuntament de la Masó
Pressupost elegible: 35.928,38 €
% concedit: 67,87%
Subv. PAM 2017: 24.383,35 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que 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 notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació 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.
32. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ TOTAL DE
L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2017,
PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acordar la segona concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
3. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i s'ha
comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la finalitat del
programa i a les bases reguladores.
5. L'ens beneficiari ha declarat que no tota la despesa justificada es elegible. No és
subvencionable l'import de 5.889,45 euros que correspon a la separata que s'ha
subvencionat pel PEXI 2017. Aquest diferència no afecta a l'import de la subvenció a
lliurar.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 hi ha
crèdit suficient.
7. El beneficiari han declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la
Llei General de Subvencions.
9. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció.
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Fonaments de dret
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regula la comprovació i pagament de les subvencions.
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2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions que regulen la
comprovació i pagament de les subvencions.
3. Base 14.2 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que regula les
especificitats del Programa d’inversions en quan a la justificació i el pagament de les
actuacions.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona que
regula el pagament i justificació de les subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar les justificacions presentades per l'ajuntament especificat al punt segon,
d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d’inversió.
Segon. Reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de la
subvenció concedida a favor del beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Prat de Comte
Municipi: Prat de Comte
Concepte subvenció: 1ª única - Millora xarxa de pluvials i pavimentació en C. Verge de la
Fontcalda i vial escala adjacent al nucli urbà
Data Acord concessió: 21-07-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible: 35.565,67 euros
Import concedit: 33.787,38 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa total justificada: 41.455,14 euros (*)
Despesa justificada elegible: 35.565,69 euros
Import a pagar: 33.787,38 euros
Número d'operació anterior: 2017036914
Total: 33.787,38 euros
(*) La diferència de 5.889,45 euros correspon a l'import no subvencionable de l'actuació.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació 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 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.
33. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
DEL PRESSUPOST PER A LA CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS, A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE
TORREDEMBARRA.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 15 d'octubre de 2011, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va acordar
concedir a la ciutat de Tarragona l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis de 2017.
2. El 29 de novembre de 2013, el mateix Comitè va aprovar definitivament el Pla Director
d'aquests jocs, en el qual es preveien les actuacions que s'havien de dur a terme per a la
celebració dels Jocs a la ciutat de Tarragona i als municipis que havien de ser seus.
3. En data 31 d'octubre de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar un
protocol d'intencions pel que es comprometia a col·laborar econòmicament en l'organització
dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017 per facilitar la construcció i adequació de les
instal·lacions esportives als municipis seus de les comarques de Tarragona.
4. En data 30 d'abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va concedir
a l'Ajuntament de Torredembarra un import màxim de subvenció de 24.200,00€ amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 2015-1010-342-76249-01, per col·laborar amb el finançament
de les obres de construcció i adequació de les instal·lacions esportives del municipi de
Torredembarra.
5. L'Ajuntament ha facilitat a la Diputació el document tècnic en què es concreta les obres
d'adequació de les instal·lacions esportives, validat pel Comitè Organitzador dels XVIII Jocs
Mediterranis i el certificat de Secretaria de l’aprovació del projecte, els quals serviran de
base per concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció
concedida.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-342-76249-01 la Diputació de
Tarragona té consignats 24.200 euros per a l'Ajuntament de Torredembarra.
7. L'Ajuntament de Torredembarra ha declarat de manera expressa i responsable que està
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En data 29 d'octubre de 2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la
Diputació de Tarragona.
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 Torredembarra una subvenció per al projecte “Millores
al pavelló Sant Jordi”, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Millores al pavelló Sant Jordi
Pressupost Elegible: 30.914,29 euros
% concedit: 78,28%
Import concedit: 24.200,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018-1010-342-76249-01
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Total: 24.200 euros
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 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.
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Certificat del secretari de l’Ajuntament de Torredembarra, amb el vistiplau de l’
Alcalde, de contractació, finançament de l'actuació i divulgació, 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.
Certificació 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 del secretari de l’Ajuntament de Torredembarra, amb el vistiplau de l’
Alcalde, de justificació, d’acord el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Validació del Comitè Organitzador de que l’execució respon al projecte executiu
aprovat i que s’ajusta al calendari establert de la posta en funcionament idoni de
celebració dels Jocs.
Certificat final d’obra (només amb l’última certificació d’obra), d’acord el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Validació pel Comitè Organitzador de la certificació final d’obra d’acord el projecte
executiu aprovat i el seu calendari d’execució.
Balanç de despeses i ingressos, signat pel Secretari, amb el vistiplau de l’Alcalde, d’
acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona revisarà la documentació justificativa presentada pel beneficiari,
per tal de verificar que els imports percebuts per l’Ajuntament han estat destinats a la
construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis i les
validacions dels projectes i/o documents tècnics realitzades pel Comitè organitzador dels
Jocs, per a la realització de les diferents proves esportives programades.
L’import de la justificació és lliurarà quan la Diputació de Tarragona aprovi la documentació
justificativa.
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.
Es podran fer pagaments parcials que podran arribar a un 80% de l’import total concedit de
la subvenció. El 20% restant es lliurarà quan el beneficiari presenti la certificació final d’obra.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza, de forma improrrogable, l'1 de
juliol de 2018.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza l'1 de març de 2019.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació 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.
Quart.- El beneficiari està obligat a destinar els equipaments i instal·lacions esportives a
l'ús públic i a la finalitat que li és pròpia i per la qual es concedeix la subvenció, per un
període que no pot ser inferior al període d'amortització de la inversió realitzada, que en tot
cas no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a
dos anys per a la resta de béns.
Cinquè.- La contractació de les actuacions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la
legislació de contractes del sector públic i la normativa patrimonial.
En el supòsit que s'aprovi un plec de clàusules, en el que s'inclogui com a criteri de
valoració de les ofertes que presentin els licitadors la possibilitat d'establir millores,
aquestes només poden ser les previstes en el plec i han d'estar directament relacionades
amb l'obra objecte del contracte.
L’Ajuntament haurà de comunicar a la Diputació de Tarragona si hi ha modificacions del
contracte que afectin al projecte de l’obra respecte a com es va definir i aprovar inicialment,
i en base al qual es va tramitar l’adjudicació del contracte de la seva execució. S’entén per
modificació tant la que pugui està prevista i definida específicament en el plec de clàusules,
com aquella que no estigui prevista però que sigui necessari executar, i estigui justificada
en base a les causes que específicament preveu la normativa vigent de contractació.
Les obres complementàries o accessòries, i totes aquelles altre que no estiguin previstes al
projecte, no seran en cap cas subvencionables.
Sisè.- L'import màxim de subvenció que obtindrà l’Ajuntament vindrà determinat per l’import
del contracte d'adjudicació del projecte aprovat, sense superar en cap cas l'import concedit i
mantenint el percentatge de la subvenció concedida, i excloses les possibles modificacions
posteriors a l'adjudicació que sempre aniran a càrrec de l'Ajuntament, un cop deduïdes
altres fons de finançament derivades d’aportacions i subvencions d’altres ens públics o
privats.
Setè.- Si l’Ajuntament rep, en qualsevol moment, qualsevol mena de subvenció o ajut per al
finançament de les obres del projecte que aquest conveni regula, ja sigui concedida per
una entitat pública o per un ens privat, la subvenció de la Diputació de Tarragona tindrà
com a sostre màxim l’import que resulti de deduir a l’import d’adjudicació totes les
subvencions o aportacions.
A aquests efectes, l’Ajuntament haurà de comunicar a la Diputació de Tarragona la
concessió de totes les ajudes i subvencions concurrents sobre el projecte en qüestió, en el
moment que les conegui i en tot cas, conjuntament amb les certificacions d’obra
presentades com a justificació per al cobrament.
Viutè.- L’Ajuntament ha de complir amb les obligacions generals dels beneficiaris de les
subvencions públiques previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions.
L’Ajuntament ha de disposar de tots els permisos i autoritzacions necessaris, tant per a la
realització de les obres com per al funcionament de les diferents infraestructures.
Novè.- 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.
Desè.- 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.
Onzè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió 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.
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Dotzè.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Torredembarra 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.
34. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ULLDEMOLINS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018
(PAM 2018), DEL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS, PER CANVIAR LES
PARTIDES SUBVENCIONADES.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2018.
2. A l’Ajuntament d'Ulldemolins se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla
a continuació:
Nom de l’actuació: Despeses corrents (partida 21_reparació, manteniment i
conservació)
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 24.175,34 €
% concedit: 100,00 %
Import concedit PAM 18: 24.175,34 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-46218-01
Número d'operació anterior: 201804276
3. El 26 d'octubre de 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-20180034544-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament d'Ulldemolins va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Despeses corrents (partides 21_reparació, manteniment i
conservació, 221_subministrament d'energia elèctrica i 221.03_Gas i Combustibles )
Pressupost actuació: 24.175,34 €
Subv. PAM 2018: 24.175,34 €
4. La base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2018.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 15 de novembre de 2018, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la
Diputació de Tarragona.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 24/01/2019 a les 15:48:07

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2FF48CD44214C2D8F30539CBE099CE5 i data d'emissió 28/01/2019 a les 08:30:48

Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 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 la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament
d'Ulldemolins, del programa de despesa corrents, per canviar les partides subvencionades,
actualment amb càrrec a la partida 2018-1010-942-46218-01.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament d'Ulldemolins
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Despeses corrents (partides
21_reparació, manteniment i conservació 221_subministrament
d'energia elèctrica i 221.03_Gas i Combustibles)
Pressupost elegible: 24.175,34 €
% concedit: 100,00%
Subv. PAM 2018: 24.175,34 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que 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 notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació 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.
35. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DE BONASTRE I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ AMB REDUCCIÓ
DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2017,
PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. El 21 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acordar la segona concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
3. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i s'ha
comprovat que l'actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la finalitat del
programa i a les bases reguladores.
5. S'ha comprovat que la despesa justificada és inferior a la indicada a la sol·licitud de
subvenció, la qual va servir com a base per determinar l'import de concessió.
6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 hi ha
crèdit suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la
Llei General de Subvencions.
9. La unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció.
Fonaments de dret
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regula la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions que regulen la
comprovació i pagament de les subvencions.
3. Base 14.2 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que regula les
especificitats del Programa d’inversions en quan a la justificació i el pagament de les
actuacions.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona que
regula el pagament i justificació de les subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar les justificacions presentades per l'ajuntament especificat al punt segon,
d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d’inversió.
Segon. Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
concedida a favor del beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Bonastre
Municipi: Bonastre
Concepte subvenció: Cert 1ª fi - Rehabilitació i adequació de les dependències Llar Social
Data Acord concessió: 15-12-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible: 47.307,94 euros
Import concedit: 44.942,54 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada: 46.607,52 euros
Import a pagar amb reducció: 44.277,14 euros
Import no justificat a donar de baixa: 665,40 euros
Número d'operació anterior: 2017056699
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Total: 44.277,14 euros
Tercer. Donar de baixa el crèdit corresponent a la diferència entre l’import concedit i
l'import reconegut.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. 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.
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- 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.
36. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE PÈRDUA DE DRET DE
COBRAMENT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL 2011, CONCEDIDA A
L'AJUNTAMENT D'ARNES, PER L'ACTUACIÓ 'REPARACIÓ URGENT EQUIPAMENT
MUNICIPAL'.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 28 de gener de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional del
Servei d'Assistència Municipal.
2. El 29 d'abril de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir
una subvenció a l'Ajuntament d'Arnes, per import de 3.830,01 euros, per a l'actuació
de "reparació urgent equipament municipal", de conformitat amb les bases
específiques reguladores de la línia. L'acord corresponent es va publicar a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament d'Arnes no ha presentat la documentació justificativa de la subvenció
concedida.
4. El 19 de febrer de 2016, la unitat gestora va requerir a l'Ajuntament d'Arnes per a
que en el termini addicional improrrogable de 15 dies hàbils presenti la
documentació justificativa, amb l'advertiment de l'inici del procediment de la pèrdua
del dret al cobrament total.
5. El 23 de febrer de 2016, l'Ajuntament d'Arnes va rebre l'avís de recepció del
requeriment de documentació justificativa amb l'advertiment corresponent.
6. El 14 de maig de 2018, l'Ajuntament no ha presentat, la documentació justificativa ni
al·legacions, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils des del dia següent a la
recepció del requeriment comunicat.
7. El 25 de maig de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció
concedida a l'Ajuntament d'Arnes per la "reparació urgent equipament municipal",
per import de 3.830,01 euros, concedida l'any 2011, per incompliment de la obligació
de justificació, amb número d'operació 2011015381. En el mateix acord, es va
atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent dia
al de la notificació d'aquesta resolució, perquè al·legui o presenti els documents que
consideri pertinents.
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8. L'Ajuntament d'Arnes no ha presentat en el temini atorgat cap al·legació ni ha aportat
cap document, d'acord amb el certificat emès pel registre General de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
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1. Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
que regulen les causes aplicables al supòsit de la pèrdua del dret al cobrament
esmentat.
2. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3. Bases específiques de les subvencions de caràcter excepcional 2011.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció concedida a
l'Ajuntament d'Arnes inclosa al programa de subvencions de caràcter excepcional del
serveis d'Assistència Municipal 2011, per l'actuació "reparació urgent equipament
municipal" per import de 3.830,01euros, per incompliment de l'obligació de justificar, amb
número d'operació 2011015381.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 3.830,01 euros de l'operació 2011015381 i aplicació
pressupostària 1010-942-46201-02.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho 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.
37. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER
L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ PARCIAL
CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEL PAM 2017, PROGRAMA
D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar
la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va
acordar la segona concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
3. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat revisada i s'ha
comprovat que l’actuació justificada és subvencionable i s'adequa a la finalitat del
programa i a les bases reguladores.
5. No tota la despesa justificada és elegible. No es subvencionable l’import de 3.901,60
que corresponen: 934,17 € a la Xarxa de telecomunicació i 2.967,43 € que és l’IVA
deduïble de l’actuació.
6.
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6. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 hi ha
crèdit suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. No ha estat dictada resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per alguna causa de l’article 37 de la
Llei General de Subvencions.
9. La Unitat gestora no ha proposat realitzar cap retenció, com a mesura cautelar, del
lliurament de pagament relacionat amb l'import d'aquesta subvenció.
Fonaments de dret
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1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regula la comprovació i pagament de les subvencions.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions que regulen la
comprovació i pagament de les subvencions.
3. Base 14.2 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que regula les
especificitats del Programa d’inversions en quan a la justificació i el pagament de les
actuacions.
4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona que
regula el pagament i justificació de les subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'ajuntament especificat al punt segon,
d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2017, del Programa d’inversió.
Segon. Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció
concedida a favor del beneficiari que es detalla a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Pinell de Brai
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte subvenció: C. 1ª lots - Pavimentació i serveis d'un tram del carrer Tortosa 1a,
2a i 3a fase
Data Acord concessió: 15-12-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible: 128.202,51 euros
Import concedit: 118.694,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 92,58%
Pagaments efectuats: 0,00 euros
Despesa justificada total: 105.673,76 euros (*)
Despesa justificada elegible: 101.772,16 euros
Import parcial a pagar: 96.683,55 euros
Import restant: 22.010,45 euros
Número d'operació anterior: 2017056727
Total: 96.683,55 euros
(*) La diferència de 3.901,6 € correspon a les partides no subvencionbles (detallades al
punt 5 de l’exposició dels fets)
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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Quart. 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.
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38. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL COBRAMENT TOTAL DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE CREIXELL INCLOSA AL
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE
D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL_ CURS 2015-2016, PER A LA
LLAR D'INFANTS L'ESTEL DE MAR.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 8 de juliol de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa extraordinari de
suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs
2015-2016.
2. El 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va
concedir una subvenció a l'Ajuntament de Creixell, per import de 40.250€, per a la
llar municipal "l'Estel de Mar" de conformitat amb els bases específiques reguladores
de la línia. L'acord corresponent es va publicar a la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona.
3. L'Ajuntament de Creixell no ha presentat dins de termini la documentació justificativa
referent a l'actuació concedida.
4. El 19 de maig de 2017, la Unitat gestora ha enviat requeriment de pèrdua al dret de
cobrament total de la subvenció concedida. La pràctica de la notificació es va dur a
terme el dia 23 de maig de 2017.
5. Passat el termini indicat en l'advertiment de pèrdua del dret al cobrament total,
l'Ajuntament de Creixell no ha presentat cap documentació.
6. El 6 d'octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
iniciar el procediment de pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Creixell per a la llar d'infants "l'Estel de Mar", per import
de 40.250€, concedida del curs 2015-2016, per incompliment de l'obligació de
justificació, amb número d'operació 2016054782. En el mateix acord, es va atorgar el
beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent dia al de la
notificació d'aquesta resolució, perquè al·legui o presenti els documents que
consideri pertinets.
7. L'Ajuntament de Creixell no ha presentat en el termini atorgat cap al·legació ni ha
aportat cap document, d'acord amb el certificat emès pel registre General de la
Diputació de Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 37.1, lletra c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
que regulen les causes aplicables al supòsit de la pèrdua del dret al cobrament
esmentat.
2.
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2. Article 89 del Reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
3. Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars
d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en
escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Creixell inclosa al programa extraordinari de suport als centres de primer
cicle d'educació infantil de titularitat municipal, Curs 2015-2016, per a la llar d'infants
municipal "l'Estel de Mar" per import de 40.250 euros, per incompliment de l'obligació de
justificar, amb número d'operació 2016054782.
Segon. Donar de baixa el crèdit de 40.250 euros de l'operació 2016054782 i aplicació
pressupostària 1010-323-46200-02.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho 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.
39. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ D'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES DE
LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE CAPAFONTS DEL PLA D'ACCIÓ
MUNICIPAL 2017 ( PAM 2017), PER A L'ACTUACIÓ "ASFALT DE L'ERA DEL RECTOR I
PART DE LA TRAVESSERA DE LES ERES' (PROJECTE MODIFICAT).
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 15 de desembre de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la 2ª concessió del PAM 2017.
2. A l’Ajuntament de Capafonts se li va concedir la subvenció del PAM 2017 que es detalla
a continuació:
Nom de l’actuació: Asfalt de l'Era del Rector i part de la Travessera de les Eres
Data Acord de concessió: 15/12/2017
Pressupost Elegible: 39.856,41 €
% concedit: 95,00 %
Import concedit PAM 17: 37.863,58 €
Aplicació pressupostària: 2017-1010-942-76217-01
Número d'operació anterior: 2017056711
3. El 9 d'octubre de 2018, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-1-2018032088-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Capafonts va presentar una
sol·licitud de canvi del projecte inicial pel projecte modificat que s'adjunta a la sol·licitud, de
la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Asfalt de l'Era del Rector i part de la Travessera de les
Eres (projecte modificat)
Pressupost actuació: 39.856,41 € *
Pressupost elegible: 39.856,41 €
Recursos propis: 1.992,58 €
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Subv. PAM 2017: 37.863,58 €
* Tot i que no ha canviat el pressupost total de l'actuació, sí que ha canviat els amidaments
i les partides del projecte per la concurrència de causes imprevistes alienes a la voluntat de
l'Ajuntament de Capafonts. Durant l'execució de les obres, la màquina pesada es va
enfonsar en tres punts de l'emplaçament i s'han realitzat canvis en el projecte que consten
reflectits en el Modificat.
4. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2017 i els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han
emès informe favorable sobre la subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic de la
nova actuació.
5. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. El 9 de novembre, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 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 la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 28.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques de la subvenció concedida a l’
Ajuntament de Capafonts del Pla d’Acció Municipal 2017 (PAM 2017), per a l'actuació
“Asfalt de l'Era del Rector i part de la Travessera de les Eres", actualment amb càrrec a la
partida 2018-1010-942-76217-02
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de Capafonts que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Asfalt de l'Era del Rector i part de la Travessera de les
Eres
Pressupost elegible: 39.856,41 €
% concedit: 95,00 %
Subv. PAM 2017: 37.863,58 €
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació 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.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
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Ocupació i Emprenedoria
40. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A
L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I
DEL DESENVOLUPAMENT TALLER BAIX CAMP, PER AL SEU PROJECTE ORIENTAT A
LA FORMACIÓ, CAPACITACIÓ I OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. ANY
2018.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 21 de desembre de 2011 es va aprovar
la modificació de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT
núm. 49, de 28-02-2012).
D’acord amb les bases 18 i 19 de les esmentades bases generals, es poden concedir de
manera directa les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació
de Tarragona, en què els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar-les. No obstant
això, tal i com la pròpia normativa reguladora de les subvencions públiques preveu, els
convenis no són l’únic instrument vàlid.
En l’orgànic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria del pressupost per a l’exercici 2018 hi
ha una assignació nominativa de subvenció a favor l’Associació de familiars de persones
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix Camp, per al seu projecte
orientat a la formació, capacitació i ocupació de persones amb discapacitat, per import de
40.000,00 € (aplicació pressupostària 2018 8040 241 48121).
L’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
Taller Baix Camp ha acreditat documentalment que està legalment constituïda i no es
deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona, per tant compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de Subvencions i les Bases Generals
de Subvencions de la Diputació, per a ser beneficiària d’una subvenció pública. L’entitat ha
declarat de manera expressa i responsable que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
La Diputació de Tarragona treballa per implementar una política integral dirigida a la
reorientació del model socioeconòmic dels territoris de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre mitjançant:
L’impuls de les polítiques públiques necessàries per al desenvolupament equilibrat
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
La col·laboració amb l’activitat econòmica local per a contribuir a la cohesió i la
competitivitat dels municipis i les comarques.
El foment i el suport a les polítiques actives d’ocupació amb la gestió de projectes
ocupacionals determinats.
La Diputació de Tarragona té com a missió contribuir al desenvolupament equilibrat del
territori. Aquesta missió la realitza mitjançant actuacions pròpies així com donant suport als
agents socials i econòmics de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’
Ebre.
L’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre que actua per a totes les persones
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amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del
Baix Camp. La seva missió és oferir els suports necessaris a les persones amb discapacitat
intel·lectual i a les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida.
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L’objectiu del projecte consisteix en formar i capacitar persones amb discapacitat,
mitjançant la creació d’itineraris personalitzats d’acompanyament, per tal de consolidar una
activitat laboral a les instal·lacions de Taller Baix Camp consistent en el muntatge de
quadres elèctrics per a camps d’energia fotovoltaica.
La seva finalitat és el manteniment i consolidació de l’equip de treball format per 30
persones d’aquest col·lectiu amb un contracte indefinit, i l’augment del seu nivell de
formació i perfil competencial.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS).
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2018.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Llei 40/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.Concedir una subvenció a:

Entitat

Activitat

Pressupost
total

Pressupost
elegible

%

Subvenció

Partida

Associació de
familiars de
persones amb
discapacitat
intel·lectual i del
desenvolupament
Taller Baix Camp

Projecte orientat a
la formació,
capacitació i
ocupació de
persones amb
discapacitat

41.760,20 €

41.760,20 €

95,78%

40.000,00 €

2018 8040
241 48121

2. 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.
3. L'import concedit tè caràcter d'import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació resulta
inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així ho
considera l’òrgan competent en examinar la documentació justificativa, s’abonarà
parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge de subvenció
establert en aquest acord. Així doncs, 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.
4. L’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament Taller Baix Camp ha de justificar la subvenció mitjançant la presentació
de la següent documentació d’acord amb el models normalitzats:

a. Certificat detallant el balanç d’ingressos i despeses, 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.
b.
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b. Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a les despeses de l’
actuació, d’acord amb la relació classificada de despeses anterior.
c. Memòria final de les activitats.
d. Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
e. Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, on se farà constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
f. Informar d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total
de l’actuació.

5. El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2018.
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6. El termini de presentació de la documentació de justificació és com a màxim fins a tres
mesos des de la data de finalització de l’activitat subvencionada.
La Intervenció 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.
7. 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.
L'acreditació del compliment d'aquestes obligacions s'ha de fer en el moment de la
justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable.
8. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base de Dades Nacional
de subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvenciones.
9. Comunicar l’acord a Intervenció i al Gabinet de Presidència i Planificació perquè en
tinguin coneixement.
10. Notificar l’acord al beneficiari.
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.
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SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
41. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT
TÈCNIC DEL MAQUINARI I PROGRAMARI D'ORACLE DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 60.723,77 EURO (IVA
INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. El cap de Secció de Sistemes de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, ha informat sobre la
necessitat de contractar el servei de suport tècnic del maquinari i programari d’oracle de la
Diputació de Tarragona.
A aquests efectes, el cap de Secció de Sistemes ha redactat la memòria justificativa de la
necessitat de la contractació d’aquest servei, amb la determinació de la naturalesa i
extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el tècnic responsable del
contracte ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb
el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions han de regir la contractació del servei esmentat,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i amb un únic empresari, amb un
pressupost base de licitació de 60.723,77 euros (IVA inclòs).
3. A l’expedient consta l’informe favorable de la Secretaria General de data 6 de novembre
de 2018 i l’informe de conformitat de fiscalització limitada prèvia de data 13 de novembre
de 2018.
4. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon al president de la Diputació de Tarragona, qui l'ha
delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015).
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), diu
que la celebració de contractes per part de les administracions públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte en els
termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment negociat sense publicitat i amb un
únic empresari, en aplicació del que preveu l'article 168.a).2 de la LCSP.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de suport tècnic del maquinari i
programari d’oracle de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de
60.723,77 euros (IVA inclòs).
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, amb un únic empresari.
Tercer. Autoritzar la despesa de 60.723,77 euros, per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019-9020-920-21600-01 amb números
d'operacions 2018029482-A, la despesa corresponent a l’exercici 2019 resta subordinada al
crèdit que per aquest exercici autoritzi el respectiu pressupost.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment negociat sense publicitat (amb
exclusivitat), d’acord amb l’article 135 de la LCSP, invitant a l'únic empresari capacitat per
realitzar l'objecte d'aquest contracte.
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Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
en el Perfil de contractant.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del
president de la Diputació.

Serveis Generals
42. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CENTRE DE FORMACIÓ A L'EDIFICI DEL
PASSEIG DE LA BOCA DE LA MINA .
De conformitat amb la proposta de Serveis Generals, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La unitat d’Arquitectura Municipal del SAM ha elaborat el projecte Centre de formació
a l'edifici del passeig de la Boca de la Mina, signat electrònicament el dia 13 de
setembre de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 2.058.316,46
euros, que tenen la consideració d’obres locals ordinàries.
2. D’acord amb la memòria del projecte l’objecte de les obres és la reforma de la part
de la planta baixa i les cobertes de l'edifici ocupat per l'Escola d'Art i Disseny de
Reus fins al seu trasllat el 2016 per destinar-lo a centre de formació, adequant els
espais i la distribució i millorant l'eficiència energètica del conjunt.
3. En data de 16 de novembre de 2018 el cap de servei d’Arquitectura XXX ha emès
informe de supervisió favorable sobre el compliment les disposicions generals de
caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica que són aplicables a aquest tipus
de projecte.
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4. Sobre la classificació de les obres, segons el seu objecte i la naturalesa a l’efecte del
procediment necessari per a la seva tramitació, el cap de servei d’Arquitectura
Municipal del SAM ha assenyalat que es tracta d'obres de reforma (art. 12.3 ROAS)
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia
aprovació del projecte corresponent.
2. Per raó del tipus de l’obra de què es tracta, la tramitació d’aquest projecte s’ha d’
ajustar al procediment que estableix l’article 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. La competència per aprovar els projectes d’obres correspon a la Junta de Govern
per raó de la delegació efectuada pel president de la Diputació de Tarragona
mitjançant el decret núm. 8004330008-00-2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte Centre de formació a l'edifici del passeig de la Boca
de la Mina, amb un pressupost d'execució de contracta de 2.058.316,46 euros.
2. Sotmetre a informació pública el projecte esmentat, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per un període de 30 dies hàbils, durant el qual es poden
formular reclamacions i al·legacions.
3. Designar la unitat de Serveis Generals per fer allò que calgui per acomplir aquest
acord.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

INTERVENCIÓ
43. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
DIVERSES SUBVENCIONS I PAM.
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 d'aquesta Diputació,
respecte la documentació presentada pels beneficiaris per justificar les subvencions
atorgades en el seu dia corresponents a diverses línies de subvencions.
S'han revisat i comprovat que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució
del pressupost i a la resta de normativa aplicable per a la intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics, per la qual cosa s'han inclòs a les relacions comptables de reconeixement
d'obligacions que s'annexen i es relacionen a continuació, per un import total de
369.880,03 euros, segons el detall següent:
SAM – AITC ........................................... 369.880,03 euros
Núm.2688 ................................................ 369.880,03 euros
Fonaments de dret
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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
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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 en favor dels beneficiaris i
subvencions que consten a les relacions comptables relacionades anteriorment, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària detallada en cada cas.
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.
4.- Comunicar a Tresoreria i als òrgans gestors de les subvencions.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
44. 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 els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa presentats segons les relacións
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
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
885,94 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ...................................................885,94 €
Núm. 02644 (EAD Reus).....................................271,40 €
Núm. 02630 (CPEE St. Jordi)..............................472,54 €
Núm. 02665 (Serveis Generals)............................142,00 €
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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 recurrible.
45. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O
SUBVENCIONS NOMINATIVES CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
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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 a la resta de normativa aplicable per a la intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics.
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:
SAM - MEDI AMBIENT:
1. Conveni amb la Fundació Astres, Terres de l'Ebre
Acord Junta Govern: 22/12/2017
Objecte de la subvenció: Obra Social "La Caixa": Projecte de minimització dels efectes del
canvi climàtic i prevenció d'incendis forestals al bosc de Burgar, any 2017
Quantitat concedida: 32.000,00 euros
Pressupost elegible: 32.000,00 euros
Import lliurat mitjançant bestreta: 16.000,00 euros (50%)
Despesa justificada: 32.080,90 euros
Quantitat per la qual es reconeix l'obligació: 16.000,00 euros (50% restant)
Aplicació pressupostària: 2018 1200 241 48908 02
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Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la Corporació, segons les
relacions comptables a l'aprovació que s'annexen i es detallen tot seguit, per un import
total de 16.000,00 euros:
SAM – MSET ................................... 16.000,00 euros
Núm. 2693 ....................................... 16.000,00 euros
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pel beneficiari de la subvenció concedida que
consta en la relació comptable núm. 2693, que justifica la bestreta del 50% concedida i
lliurada en el seu dia a la Fundació Astres, Terres de l'Ebre, corresponent al Conveni signat
en el marc de l'Obra Social "La Caixa" de l'any 2017.
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Quart.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona en favor dels
beneficiaris i subvencions que consten a les relacions comptables relacionades
anteriorment, amb càrrec a l'aplicació pressupostària detallada en cada cas.
Cinquè.- Ordenar la remissió de la informació corresponent a aquestes subvencions a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicitat en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Sisè.- Comunicar a Tresoreria i als òrgans gestors de les subvencions.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
46. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
D'OBLIGACIONS (CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA).

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut la relació núm. 02642 d’aprovació del reconeixement de l’
obligació respecte a la certificació final d’obra de l’expedient de contractació núm. 201612355.
2. Un cop revisada i fiscalitzada la factura i la certificació final d’obra, s’ha emès l’informe
d'intervenció de conformitat.
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 la factura i certificació final d’obra inclosa en la relació que es relaciona i s’
annexa, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018, per un import total de 33.738,71 €, ja
que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAT......................................................................... 33.738,71 €
Núm. 02642............................................................. 33.738,71 €
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2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 33.738,71 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
47. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
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 de conformitat 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.
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 388.273,80 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Secretaria-Intervenció............................................... 638,40 €
Núm. 02609.................................................................... 20,36 €
Núm. 02654.................................................................. 618,04 €

Serveis Interns...................................................... 74.363,31 €
Núm. 02605............................................................... 3.262,64 €
Núm. 02659............................................................... 9.766,41 €
Núm. 02660............................................................... 9.368,01 €
Núm. 02664............................................................. 51.758,96 €
Núm. 02666.................................................................. 207,29 €

Recursos Humans................................................ 31.437,58 €
Núm. 02405............................................................. 31.437,58 €

Coneixement i Qualitat......................................... 65.462,98 €
Núm. 02661............................................................. 20.836,48 €
Núm. 02667............................................................. 44.626,50 €
SAM........................................................................ 16.664,01 €
Núm. 02610............................................................. 12.399,19 €
Núm. 02626............................................................... 1.689,00 €
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Núm. 02651.................................................................. 216,32 €
Núm. 02652............................................................... 2.359,50 €
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SAC......................................................................... 23.866,73 €
Núm. 02603.................................................................. 762,78 €
Núm. 02604.................................................................. 513,44 €
Núm. 02611............................................................... 7.438,55 €
Núm. 02617............................................................... 4.833,44 €
Núm. 02619............................................................... 4.474,63 €
Núm. 02620.................................................................. 691,13 €
Núm. 02632............................................................... 3.993,02 €
Núm. 02639............................................................... 1.045,12 €
Núm. 02643.................................................................. 114,62 €

SAT....................................................................... 175.840,79 €
Núm. 02662........................................................... 162.406,34 €
Núm. 02663............................................................. 13.434,45 €

2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 388.273,80 €.

3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, 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 23 de novembre 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
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