DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

A la ciutat de Tarragona, a 15 de juny de 2018
Essent dos quarts d'onze del matí queden reunits al Saló de Comissions
"Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la Junta de Govern, sota
la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Corporació, i
amb l’assistència dels següents Srs. Diputats:
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
Il·ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora

Excusa la seva assistència l’Il·ltre. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, 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 de 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.

SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 8
DE JUNY DE 2018
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 8 de juny de 2018.
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SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 2.- PROPOSTA D'INSCRIPCIONS, BAIXES I ACTUALITZACIONS DE
GRUPS CULTURALS I/O PERSONES A L'ECATÀLEG.
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
1.
2.
3.
4.
5.

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:
Primer.- 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:
Acústic Karaoke
Música
Música/pop/rock
Agartha
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Associació cultural de grallers gegants i nans de l'Espluga de Francolí
Música
Grallers
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Beiats
Música
Música/pop/rock
COR SAGETA DE FOC
Música
Corals
Espectalium
Balls i Danses
Balls de Saló
Francesc Camins
Teatre
Teatre d' adults
JOELAN ANIMACIONES
Espectacles Familiars
Animació Infantil
LOS BARLOU
Espectacles Familiars
Circ
La Txaranguins Band
Espectacles de Carrer
Xarangues
OUTSIDERS
Música
Música/pop/rock
PEPPER AND SOUL
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
TOP DJ - DJ XASA
Música
Altres Tipus de música
Èric Vinaixa
Música
Cantautors
Actualitzacions:
DISCO MOBIL SKLAT
DRAC DE FOC I ACOMPANYAMENT PIROTÈCNIC EL CABROT
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Jordi Carré Montseny (companyia escalivada)
Espectacles:
* Nom: La Caputxeta Boja · Preu: 726 euros
* Nom: El poble de la música · Preu: 484 euros
Mag Albert
Pili Cugat i Carlos Lupprian
Espectacles:
* Nom: Jocs d'aigua · Preu: 1100 euros
Pujats de To
Preu per quilòmetre: 70
Rebla't
Espectacles:
* Nom: RESSONA BACH · Preu: 1500 euros
* Nom: Íntim Chopin · Preu: 4500 euros
* Nom: VIVALDI Sons Mediterranis · Preu: 4500 euros
* Nom: VESPRE AMB SCHUBERT · Preu: 3025 euros
THE ONLY BEATLES
Teatre de Maleta
Espectacles:
* Nom: Performàntic/ Performàntic -GÈNERE · Preu: 600 euros
* 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: Troba't les Ales! FORMACIONS · Preu: 240 euros
* Nom: AMOR. Què estem disposades a fer per què ens estimin? · Preu: 220
euros
* Nom: #TotFentUnTe · Preu: 500 euros
* Nom: Troba't les Ales! "El poder de escoger" (Tractament de génere) · Preu:
120 euros
* Nom: Performàntic -FORMACIONS- · Preu: 850 euros
* Nom: Troba't les Ales! "El Diari" (Assetjament escolar) · Preu: 120 euros
Trabucaires de Caseres

Règim de recursos:
-

Recurs contenció 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

PUNT 3.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE SUBVENCIONS
A AJUNTAMENTS PER ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS
AL CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS. RESOLUCIÓ 5/2018.
FETS
1.- La unitat de Cultura ha revisat la documentació justificativa de diverses
peticions presentades pels ajuntaments del les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’ Ebre, on demanen la concessió i pagament de
subvencions, per a la contractació d’activitats inscrites en el catàleg vigent,
s’ha comprovat que les actuacions justificades son subvencionables i
s’adeqüen a les Bases aprovades el 7 d’abril de 2017 i publicades en el
BOPT núm 78 de 24 d’abril de 2017 i la convocatòria d’enguany.
2.- Les quanties totals per trams de municipis, son :
Municipis entre 0 i 500 habitants:
9445 euros
Municipis entre 501 i 2000 habitants:
9257 euros
Municipis entre 2001 i 5000 habitants:
6133 euros
Municipis entre 5001 i 10000 habitants:
4015 euros
Municipis entre 10001 i 50000 habitants: 3346 euros
Municipis de 50001 habitants en endavant:2788 euros
Els municipis que tinguin nuclis històrics agregats poden disposar a més dels
imports totals següents per cadascun dels nuclis històrics agregats:
Municipis de menys de 500 habitants:
1248 euros
Municipis entre 501 i 2000 habitants:
936 euros
Municipis entre 2001 i 5000 habitants:
780 euros
Municipis entre 5001 i 10000 habitants:
624 euros
Municipis entre 10001 i 50000 habitants: 624 euros
Municipis de 50001 habitants en endavant:468 euros
3.- Els representants dels ajuntaments han declarat de forma expressa que
es troben el corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i s'ha comprovat que els beneficiaris no siguin deutors de la Diputació
de Tarragona, per tant, compleixen els requisits establerts en la normativa per
ser beneficiaris de subvencions.
4.-No hi ha límit ni del nombre de contractacions, ni en el preu de l' actuació
per part dels ajuntaments i EMDS. El límit és l'import màxim de subvenció
anual destinat a cada municipi, fins el qual poden contractar les actuacions
del catàleg que desitgin.
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5.- L'import d'aquesta resolució es de 100.000 euros mes 37.404,86 euros
sobrant de l'anterior per tant suma 137.404,86 euros

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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:
Primer.- Concedir i lliurar, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-33446201 les següents subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import
que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:
Concepte subvenció:
18
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Cobla costejaria casal tarragoní 29-41.400,00 euros
1.400,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Caseres
Mira com ballen 29-4-18
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Caseres
Barana Suc d'anguila 15-4-18
1.331,00 euros
900,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Colldejou
rondar dansa 12 maig 2018
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Milà
Colla joves xiques Valls 20-5-18
2.000,00 euros
2.000,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Milà
Orquestra Europa 19-5-18
4.500,00 euros
4.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Milà
Màgia Melangia 18-5-18
1.500,00 euros
1.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Duo guateque el 18 de gener de 2018
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Sonagralla 21-4-18
300,00 euros
300,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Ball de bastons de Cambrils 22-4-18
500,00 euros
500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Cobla Mirantfont 22-4-18
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
Bumt 20-1-18
1.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament dels Guiamets
Marieta Voltereta 22-4-18
600,00 euros
600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Figuera
Dj club sessions 19-5-2018
2.500,00 euros
2.500,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Baixa
Misterios de oriente 22-5-18
1.900,00 euros
1.900,00 euros
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Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Baixa
Resplandor de mongolia 19-5-18
2.350,00 euros
2.350,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de la Vilella Baixa
Ball de diables de falset 18-5-18
1.400,00 euros
1.400,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Marçà
Struc 26-5-18
907,50 euros
907,50 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Mas de Barberans
Orquestra europa 30-4-18
4.000,00 euros
4.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Mont-roig del Camp
Struc el 3-2-18
907,50 euros
907,50 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Pira
Energy for you el 12 de maig de 2018
550,00 euros
550,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
L'invisible titelles 6-5-18
399,97 euros
399,97 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Orquestra Pensylvania 5-5-2018
2.964,50 euros
2.964,50 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Porrera
Sound Luxe Dj Pepes 5-5-18
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Prat de Comte
Xaranga tal com sona 19-5-18
3.750,00 euros
3.750,00 euros

8

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Puigpelat
Banda Reus jove 6-5-18
1.600,00 euros
1.600,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Puigpelat
Tieta Clara 20-5-18
1.815,00 euros
1.815,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Cobla Reus 8-4-18
1.000,00 euros
1.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Querol
Dansaires del penedes 8-4-18
750,00 euros
750,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rasquera
Bandarra Street orkestra 6-5-18
2.000,00 euros
2.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rasquera
Keep calm duet 5-5-18
570,00 euros
570,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
18
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Rasquera
Agrupació musical rasquerana 20-51.800,00 euros
1.800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Bàrbara
Teatre Ditirambo 5-5-18
1.200,00 euros
1.200,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Savallà del Comtat
Enigma orquestra 19-5-2018
2.000,00 euros
2.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
instrument 13-5-18
Pressupost Elegible:

Ajuntament de Senan
Orquestra treu-li Pols al teu
800,00 euros
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Import concedit:

800,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vallmoll
Banda Verge Misericordia 29-4-18
650,00 euros
350,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaplana
wonder dance 19-1-18
2.000,00 euros
2.000,00 euros

Beneficiari:
Concepte subvenció:
Pressupost Elegible:
Import concedit:

Ajuntament de Vilaplana
Txaranga Bansonats 21-1-18
500,00 euros
500,00 euros

Total: 55.114,47 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 137.404,86
euros, resten per tant 82.290,39 euros que s'acumulen a la següent
resolució.
Tercer.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la
notificació de la resolució de la seva concessió.
Quart- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció de la Diputació
de Tarragona.
Cinquè.- 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.
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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 4.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS I/O D’INTERÈS
GENERAL DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
FETS
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1.- Diverses entitats, particulars i ajuntaments han presentat sol·licitud
demanant el suport per a publicacions locals i comarcals d'acord amb la
convocatòria i les Bases publicades en el BOP núm. 25 de data 5 de febrer
de 2018.
2.- S’han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració
continguts en el punt 7è de les Bases específiques.
3.- La cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i la Comissió
d’Avaluació de les Subvencions del Servei de Cultura, han emès els
corresponents informes d’avaluació, els quals consten a l’expedient.
4.- El crèdit assignat en cada resolució és de 13.333,33 euros i hi ha un total
de 6 resolucions. El crèdit no esgotat en un procediment s'acumularà en el
següent. Aquesta resolució, que és la tercera, compta amb un sobrant de
1.382,07 euros de l’anterior que, sumats als 13.333,33 euros fan un total de
14.715,40 euros.
5.- Els peticionaris han acreditat documentalment que estan al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i davant de 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.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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 a les entitats, particulars i ajuntaments que es relacionen
una subvenció per l'import que es fa constar en cada cas.
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

XXX
Alcanar
Suport a la publ.: Festes quinquennals d'Alcanar
2.601,23 euros
10,00%
260,12 euros
Lliurament de 5 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:

Editorial Piolet
Barcelona
Suport a la publ.: Personatges llegendaris
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Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

7.454,00 euros
10,00%
745,40 euros
Lliurament de 24 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Editorial Piolet
Barcelona
Suport a la publ.: Contalles de cafè
8.965,00 euros
10,00%
896,50 euros
Lliurament de 29 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Associació Àliga del Vendrell
El Vendrell
Suport a la publ.: Ass. Àliga del Vendrell
2.124,66 euros
15,00%
318,70 euros
Lliurament de 19 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Arquebisbat de Tarragona
Tarragona
Suport a la publ.: L'obra de Sant Pere Apòstol
4.957,74 euros
15,00%
743,66 euros
Lliurament de 16 exemplars de la publicació

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Amigó
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:
Justificació:

Ajuntament d'Ulldemolins
Ulldemolins
Suport a la publ.:Ulldemolins en temps de J.
1.850,00 euros
20,00%
370,00 euros
Lliurament de 18 exemplars de la publicació

Total: .................... 3.334,38 euros

Segon.- Els imports indicats més amunt seran abonats amb càrrec a la
partida 2018-2010-334-48906-01, una vegada justificada la subvenció,
mitjançant el lliurament dels exemplars de cada llibre que es fa constar, amb
la corresponent nota de lliurament, a la Unitat de Publicacions RB IV de la
Diputació, situat al carrer Santa Anna, núm. 8 de Tarragona (edifici del Museu
d'Art Modern d’aquesta Diputació).
Tercer.- L’import d’11.381,02 €, no esgotat en aquesta resolució, s’acumularà
a la següent.
Quart.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases específiques
reguladores de la concessió de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si no
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manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent
al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Setè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos
des de l'endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 5.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
AJUNTAMENTS PER LES ACTIVITATS DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA - CURS
2017-2018.

FETS
Diversos ajuntaments han presentat sol·licitud demanant una subvenció per a
les Escoles de Música de titularitat municipal pel curs 2017-2018 d'acord amb
les Bases específiques i amb la convocatòria publicada en el BOPT núm. 47.
de 7 de març de 2018.
S’han rebut 31 sol·licituds totes elles dins de termini.
Els ajuntaments beneficiaris han acreditat documentalment que estan 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 són deutors per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
D’acord al que s'indica a les Bases específiques les sol·licituds es prioritzen
en funció dels criteris de valoració i la distribució següent:
* El 80% de la subvenció es distribueix proporcionalment per cada municipi
en funció dels habitants. L’assignació d’imports a cada tram d’habitants, és el
resultat de multiplicar el nombre de sol·licituds de cada tram per la puntuació
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que s’estableix més avall, i es divideix pel 80% del crèdit existent a la partida
pressupostària.
* Fins a 500 habitants: 50 punts
* De 501 a 2.000 habitants: 45 punts
* De 2.001 a 5.000 habitants: 35 punts
* De 5.001 a 10.000 habitants: 25 punts
* De 10.001 a 50.000 habitants: 10 punts
* Més de 50.000 habitants: 5 punts
Per aplicar els criteris de població es té en compte el nombre d’habitants que
consta en l’últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística.
El crèdit pressupostari disponible és de 500.000 euros. El 80 per cent
d'aquest import és de 400.000 euros, quantitat que es distribueix segons
població.
Queden exclosos de la valoració els següents municipis que, aplicant el criteri
de població que els correspon l’import resultant sobrepassa al que demanen:
Municipi

Puntuació

80 % Import 20%
import Import
per població per dèficit.
subvenció
demanada

Sant Jaume d’Enveja
Santa Bàrbara

35
35

11.980,00 €
9.564,88 €

2.995,00€
2.391,12 €

21.544,88 €

5.386,12 €

14.975,00 €
11.956,10 €

Ll’import a distribuir per població, sense comptar els dos municipis anteriors
és de: 378.455,12 €
Criteri de dèficit
El 20% de subvenció restant es distribueix proporcionalment en funció del
percentatge d’aportació de l’ajuntament a l’escola.
El 20% del crèdit pressupostari és de 100.000 euros dels quals es resta els
imports que corresponen a St. Jaume d’Enveja: 2.995,00 € i Sta. Bàrbara:
2.391,122 € , i 109,42 de Riudoms, ja que sobrepassa l’import demanat, per
tant l’Import total a distribuir : 94.504,46 euros
Per tant, l’import total de la subvenció per municipi és la suma de la
distribució per població i l’import sobre el dèficit.
En conseqüència, d'acord amb l’import a distribuir i els criteris esmentats, es
relacionen els beneficiaris de la subvenció i l'import corresponent
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Import subvenció
per població

Municipi

Import subvenció
sobre dèficit

Import total

Alcanar

13.420,40

5.120,55

18.540,95

Alcover

13.420,40

784,63

14.205,03

Altafulla

13.420,40

1.406,50

14.826,90

Ascó

24.156,80

5.126,96

29.283,76

Benissanet

24.156,80

420,09

24.576,89

Cambrils

5.368,10

4.279,92

9.648,02

Constantí

13.420,40

4.673,88

18.094,28

Deltebre

5.368,10

6.782,82

12.150,92

El Morell

18.788,60

4.589,53

23.378,13

El Perelló

18.788,60

3.714,96

22.503,56

El Vendrell

5.368,10

4.147,13

9.515,23

Flix

18.788,60

3.379,45

22.168,05

Jesús

18.788,60

2.132,63

20.921,23

L'Ametlla de Mar

13.420,40

3.853,69

17.274,09

L'Espluga de F.

18.788,60

1.804,10

20.592,70

La Fatarella

24.156,80

1.092,97

25.249,77

La Selva del Camp

13.420,40

1.490,05

14.910,45

Montblanc

13.420,40

3.209,65

16.630,05

Mont-roig del Camp

5.368,10

3.129.19

8.497,29

Móra d'Ebre

13.420,40

1.593,36

15.013,76

Riudoms

13.420,40

577,60

13.998,00

Salou

5.368,10

4.522,51

9.890,61

Santa Coloma de Q.

18.788,60

2.439,01

21.227,61

Tarragona

2.683,02

4.645,28

7.328,30

Torredembarra

5.368,10

4.503,00

9.871,10
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Tortosa

5.368,10

3.420,06

8.788,16

Ulldecona

13.420,40

3.351,90

16.772,30

Valls
Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant

5.368,10

3.008,67

8.376,77

13.420,40

5.219,74

18.640,14

Sant Jaume d’Enveja

11.980,00

2.995,00

14.975,00

Santa Bàrbara

9.564,88

2.391,12

11.956,00

Total

399.999,10 €

99.805,95 €

499.805,05 €

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de l Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir, a càrrec de la partida 2010-334-46210 del pressupost
vigent, les següents subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import
que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alcanar
Alcanar
Escola Municipal de Música
265.629,66 euros
6,98%
18.540,95 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alcover
Alcover
Escola Municipal de Música
117.300,00 euros
12,11%
14.205,03 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Altafulla
Altafulla
Escola Municipal de Música
224.650,00 euros
6,60%
14.826,90 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ascó
Ascó
Escola Municipal de Música
169.662,60 euros
17,26%
29.283,76 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Benissanet
Benissanet
Escola Municipal de Música
121.247,61 euros
20,27%
24.576,89 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Cambrils
Cambrils
Escola Municipal de Música
885.139,75 euros
1,09%
9.648,02 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Constantí
Constantí
Escola Municipal de Música
112.596,64 euros
16,07%
18.094,28 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Deltebre
Deltebre
Escola Municipal de Música
25.919,21 euros
46,88%
12.150,92 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Morell
El Morell
Escola Municipal de Música
225.440,00 euros
10,37%
23.378,13 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament del Perelló
El Perelló
Escola Municipal de Música
159.148,24 euros
14,14%
22.503,56 euros

Beneficiari:
Casals
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Fundación Pública Municipal Auditorium Pau
El Vendrell
Escola Municipal de Música
689.511,40 euros
1,38%
9.515,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Flix
Flix
Escola Municipal de Música
181.556,53 euros
12,21%
22.168,05 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Emd de Jesús
Jesús
Escola Municipal de Música
97.900,00 euros
21,37%
20.921,23 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar
L'Ametlla de Mar
Escola Municipal de Música
153.003,47 euros
11,29%
17.274,09 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de l'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí
Escola Municipal de Música
105.549,49 euros
19,51%
20.592,70 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Ajuntament de la Fatarella
La Fatarella
Escola Municipal de Música
60.435,09 euros
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% concedit:
Import concedit:

41,78%
25.249,77 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de la Selva del Camp
La Selva del Camp
Escola Municipal de Música
325.555,74 euros
4,58%
14.910,45 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Mont-roig del Camp
Mont-roig del Camp
Escola Municipal de Música
172.709,08 euros
4,92%
8.497,29 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Montblanc
Montblanc
Escola Municipal de Música
204.300,42 euros
8,14%
16.630,05 euros

Beneficiari:
Patronat de L'Escola Municipal de Musica i
Dansa de L'Ajuntament de Móra D'ebre
Municipi:
Móra d'Ebre
Concepte:
Escola Municipal de Música
Pressupost Elegible:
225.431,79 euros
% concedit:
6,66%
Import concedit:
15.013,76 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Entitat Publica Empresarial Riudoms Serveis
Riudoms
Escola Municipal de Música
170.911,30 euros
8,19%
13.998,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Salou
Salou
Escola Municipal de Música
663.799,60 euros
1,49%
9.890,61 euros

Beneficiari:
Municipi:

Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Sant Jaume d'Enveja
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Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Escola Municipal de Música
14.975,00 euros
100,00%
14.975,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Bàrbara
Santa Bàrbara
Escola Municipal de Música
44.347,10 euros
26,96%
11.956,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Santa Coloma de Queralt
Escola Municipal de Música
173.570,00 euros
12,23%
21.227,61 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tarragona
Tarragona
Escola Municipal de Música
927.633,41 euros
0,79%
7.328,30 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Torredembarra
Torredembarra
Escola Municipal de Música
306.556,17 euros
3,22%
9.871,10 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Tortosa
Tortosa
Escola Municipal de Música
147.205,44 euros
5,97%
8.788,16 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Ulldecona
Ulldecona
Escola Municipal de Música
59.349,98 euros
28,26%
16.772,30 euros
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Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Valls
Valls
Escola Municipal de Música
492.751,12 euros
1,70%
8.376,77 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Escola Municipal de Música
473.100,00 euros
3,94%
18.640,14 euros

Total: ......................... 499.805,05 euros

Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases específiques
reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada
si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Tercer .- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones .
Quart.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
Cinquè.- 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A CENTRES
D'EDUCACIÓ ESPECIAL PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I
COMPLEMENTÀRIES ALS ALUMNES QUE ASSISTEIXEN A CENTRES
D'EDUCACIÓ ESPECIAL. CONVOCATÒRIA 2018.
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FETS
1. La Diputació de Tarragona ha publicat al BOPT de 7 de març de 2018, la
convocatòria per a la concessió de subvencions a centres privats
d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel
Departament d'Ensenyament. Aquestes subvencions són destinades a
finançar l'assistència dels alumnes del centre a activitats extraescolars i
complementàries durant l'any 2018 L’aplicació pressupostària destinada a
aquesta convocatòria és la 2010/323/48001-01, per un import total de
130.000,00 euros.
2. La Diputació de Tarragona subvenciona dels pressupostos presentats fins
a un import màxim de 30.000,00 euros per centre, segons s'estableix a la
convocatòria.
3. A la convocatòria s'han presentat un total 8 centres d'educació especial,
tots ells dins del termini establert, i que compleixen els requisits establerts a
les bases reguladores d'aquestes subvencions.
4. Amb el crèdit disponible, que és de 130.000,00 euros, els hi correspon un
60,25 % del pressupost presentat.
5. Els representants dels centres han declarat de forma expressa que es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
6. S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de la Diputació de
Tarragona.
7. Les sol·licituds presentades s'han avaluat d’acord amb els criteris de
valoració i ponderació establerts a la convocatòria.

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, 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:
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Primer.- Concedir una subvenció als centres d'educació especial següents
per l’import que en cada cas s'indica, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2010/323/48001-01, en aplicació del que s'estableix a les bases reguladores
específiques:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Centre l'Àngel - APASA
Amposta
Activitats extraescolars i complementàries
38.854,00 euros
60,25%
23.409,54 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Centre Educació Especial Jeroni Moragas
Móra d'Ebre
Activitats extraescolars i complementàries
4.515,00 euros
60,25%
2.720,29 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Verge del Mar, Sccl
Reus
Activitats extraescolars i complementàries
40.000,00 euros
60,25%
24.100,00 euros

Beneficiari:
d'Ensenyament Especial Tilmar )
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Arquebisbat de Tarragona (Centre
Montblanc
Activitats extraescolars i complementàries
14.800,00 euros
60,25%
8.917,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Associació Provincial Paràlisis Cerebral
Tarragona
Activitats extraescolars i complementàries
19.650,00 euros
60,25%
11.839,13 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Escola Solc
Tarragona
Activitats extraescolars i complementàries
32.881,00 euros
60,25%
19.810,80 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:

Fundació Estela
Tarragona
Activitats extraescolars i complementàries
32.000,00 euros
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% concedit:
Import concedit:

60,25%
19.280,00 euros

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Fundació Mercè Pla
Tortosa
Activitats extraescolars i complementàries
33.000,00 euros
60,25%
19.882,50 euros

Total: .... 129.959,26 euros

Segon.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb les bases específiques
reguladores de la concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada
si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Tercer. Notificar l’acord als centres d'educació especial i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 7.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A LA FUNDACIÓ PRIVADA CAMERATA XXI PER ACTIVITATS
FORMATIVES DE MÚSICA. ANY 2018.
FETS
1. La Fundació Camerata XXI, és una entitat sense ànim de lucre, legalment
constituïda, que té per objecte promoure el foment i promoció de la formació
integral dels estudiants de música mitjançant el tractament de continguts
específics (cursos, stages, colònies...), el foment i promoció de la formació
permanent dels nous professionals de la música (organització de cursos,
beques, col·laboració amb activitats i programes de les Escoles de Música i
Conservatoris), la difusió cultural i social de la música (realització de concerts,
programes d’investigació, publicacions...), així com la realització d’audicions
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musicals, en el conjunt de la demarcació de Tarragona i a l’abast dels joves
estudiants de música.
2. La Fundació Camerata XXI 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.
3. La Diputació de Tarragona és un ens local al servei dels municipis i que en
el camp cultural, pretén, entre d’altres aspectes, donar suport a la creació,
potenciació, difusió cultural i educació de nous públics per a la cultura per tal
de contribuir a una major dinamització de les comarques tarragonines en
matèria cultural. És per això que té la voluntat de donar suport tant al projecte
pedagògic d’aquesta Fundació, com també a l’Orquestra Camerata XXI.
Iniciativa sorgida d’aquest projecte.
4. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa
5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat una aplicació pressupostària 2010-334-48904, amb un import de
3.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació privada Camerata XXI una subvenció per a
les activitats formatives de música, el 2018, en els termes següents:
Beneficiari : Fundació privada Camerata XXI
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Municipi : Reus
Concepte: Activitats formatives de música, 2018.
Pressupost Elegible: 40.300 euros
% concedit: 7,44%
Import concedit: 3.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/48904

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.
- 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.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2018.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat 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
justificativa sigui inferior
sol·licitar la subvenció i
concessió, l’import de
proporcionalment.

que es faci constar a la documentació
al pressupost presentat en el moment de
que va servir de base per valorar la seva
la subvenció concedida s’ha de reduir

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

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 8.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A LA CASA DE ANDALUCIA DE TARRAGONA Y PROVÍNCIA PELS ACTES
AMB MOTIU DEL SEU 40È ANIVERSARI.
FETS
1. La Casa de Andalucía de Tarragona y província celebra enguany el seu
40è aniversari, per aquest motiu ha organitzat una sèrie d’actes que tindran
lloc durant tot l’any 2018.
2. Els actes previstos tenen caràcter extraordinari ja que commemoren la
fundació d’aquesta entitat a Tarragona, per la qual cosa està previst una Gala
d’aniversari que aplegarà a tots els associats i simpatitzants, a part de la
Feria d’Abril, la Cruz de Mayo, la Romeria i altres activitats culturals de
rellevància. Les despeses que presenta l’entitat són de 24.400 euros i
demana una subvenció a la Diputació per poder fer front a aquest pressupost.
3. La Casa de Andalucía de
Tarragona y província 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 te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat l’aplicació pressupostària 2010-334-48186 per aquest beneficiari i
objecte amb un import de 15.000 euros.
FONAMENTS DE DRET

1.
2.
3.
4.

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 de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5.

Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer .- Concedir a la Casa de Andalucía de Tarragona y província, una
subvenció pels actes del 40è aniversari de l’entitat .
Beneficiari: La Casa de Andalucía de Tarragona y província
Municipi: Tarragona
Concepte: Actes 40è aniversari de l’entitat
Pressupost Elegible: 24.400 euros
% concedit: 61,47%
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/48186
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon .- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer. - Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses
i ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del 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.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de
desembre de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març del 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart .- El beneficiari està obligat 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
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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 dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 9.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
AL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER A LES DESPESES
DE DESPLAÇAMENT DELS ALUMNES DE LA COMARCA A LA MOSTRA
DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL. ANY 2018.
FETS
1. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en data.11 de maig de 2018 ha
tramès una petició de subvenció a aquesta Diputació, per les despeses de
desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la comarca per assistir a la
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que té lloc al Teatre la Llanterna de Móra
d'Ebre els dies 14, 15, 16 i 17 de maig de 2018.
2. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 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.
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3. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
altres administracions del territori per a possibilitar la realització d’activitats i
col·laborar en el manteniment i la continuïtat dels serveis que les diferents
administracions organitzen en el seu territori per a la ciutadania amb la
finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les
comarques tarragonines.
4. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa
5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat l’aplicació pressupostària 2010-334-46510, amb un import de 5.000
euros, dels quals el beneficiari en demana 4.954,00 euros.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, una subvenció
per les despeses de desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la
comarca per assistir a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que té lloc al
Teatre la Llanterna de Móra en els termes següents:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Municipi: Móra d’Ebre
Concepte: Despeses de desplaçament d'alumnes de diversos municipis de la
comarca per assistir a la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
Pressupost Elegible: 4.954,00 .euros
% concedit: 100 %
Import concedit: 4.954,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46510
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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.
- 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.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març 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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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 dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 10.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
AL CERCLE CATALÀ DE MADRID, PER ACTIVITATS CULTURALS. ANY
2018.
FETS
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1.- El Cercle Català de Madrid és una entitat cultural sense ànim de lucre que
té per objectiu la promoció de la cultura catalana a Madrid. En data 11 de
maig de 2018 ha tramés una sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Tarragona per a fer front a les despeses de les activitats del Cercle, aquest
any 2018.
2.- La Diputació de Tarragona, té entre els seus objectius la promoció de la
cultura, i en compliment d’aquest objectiu dona suport a les entitats culturals
del territori, no per les entitats en si, sinó per la tasca de promoció i difusió de
la cultura que duen a terme. Així doncs, es considera que la col·laboració en
les activitats culturals del Centre Català de Madrid obeeix al mateix objectiu ja
que el fet primordial és la promoció de la cultura, aquest any 2018,
concretament a la cultura de la demarcació de Tarragona.
3.- La difusió i el suport de la cultura de les nostres comarques és un dels
objectius contemplats en el Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona pel
període 2015-2019
4.- El Cercle Català de Madrid 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.- La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i
altres administracions del territori, així com amb les entitats ciutadanes per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que les diferents administracions organitzen en el seu
territori per a la ciutadania amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i
difusió de la cultura a les comarques tarragonines
6.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa
7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat una aplicació pressupostària 2010-334-48181 amb un import de
17.000 euros per aquest beneficiari i per aquest objecte.
FONAMENTS DE DRET
1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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2.
3.
4.
5.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de
la Llei 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 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 una subvenció al Cercle Català de Madrid per a les
activitats de l’entitat, el 2018, en els termes següents:
Beneficiari: Cercle Català de Madrid
Municipi: Madrid
Concepte: Activitats de l’entitat
Pressupost Elegible: 17.439,24 euros
% concedit: 97,48%
Import concedit: 17.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/48181
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 vist-i-plau 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.
- Si s’escau certificat de l’interventor de l’entitat .detallant les despeses de
personal, signat i segellat amb el vist-i-plau 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.
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- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
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conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat
subvencionada, l’import del superàvit s’ha de deduir de la subvenció
atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui
inferior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció i que
va servir de base per valorar la seva concessió, l’import de la subvenció
concedida s’ha de reduir proporcionalment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 11.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A L’AJUNTAMENT DE VILAPLANA PER AL PROJECTE D’ACTUACIÓ
ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA DE LA MUSSARA.
FETS
1.- L’església de Sant Salvador de la Mussara, d’estil neoclàssic típic de
zones rurals de muntanya, té actualment la consideració de Bé d’Interès
Local. Construït entre els segles XVIII i XIX, aprofitant i conservant diversos
elements d’un antic temple medieval d’estil romànic Això ha convertit
l’església de Sant Salvador en un cas únic a les nostres contrades , ja que es
conserven escassos exemples d’esglésies parroquials romàniques.
2.- Actualment les restes medievals visibles són : la façana occidental, l’arc
de triomf, l’antic cementiri i el campanar que es troba integrat a l’església
actual, fet que dona peu a la possibilitat que es tracti d’una obra medieval.
3.- Per tal de conèixer l’edifici i poder actuar-hi amb fonament, l’ajuntament ha
encarregat a l’institut Català d’Arqueologia Clàssica, un pla de treball previ als
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treballs de consolidament. Aquests treballs consisteixen en un estudi
documental, elaboració de la planimetria i l’excavació arqueològica. El
pressupost previst per dur a terme aquests treballs, és de 16.571 euros i
demana una subvenció a la Diputació per import de 10.000 euros.
4.- Que la Diputació de Tarragona, considera important conservar el patrimoni
dels municipis de la demarcació en especial , com passa en aquest cas, quan
són monuments històrics i d’especial importància per la ciutadania.
5.- Els serveis tècnics de la Diputació no han informat sobre el pla de treball
ja que no tenen competències específiques en excavacions arqueològiques, i
per altra part l’ICAC és una entitat de prestigi i llarga trajectòria en aquest
àmbit, per tant es considera que el projecte presentat és idoni i adequat a
l’objectiu que pretén.
6.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
7.- L’Ajuntament de Vilaplana ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no es deutor, per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
8.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-336-76226, amb un import de
10.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, 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’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per actuacions
arqueològiques a l’església de Sant Salvador de la Mussara, en els termes
següents:
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Actuació arqueològica a l’església de la Mussara.
Pressupost Elegible: 16.571,00 euros
% concedit: 60,35%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/76226
L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses
i ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del responsable , d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor .
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal,
signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
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de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació, tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat 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.
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Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 12.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A LA FESTA DEL RENAIXEMENT
2018.

FETS
1.- La ciutat de Tortosa celebra enguany una nova edició de la Festa del
Renaixement, una festa de recreació històrica, basada documentalment per a
la seva realització i que transporta a la ciutat de Tortosa a l’esplendor que va
viure durant el segle XVI. Es desenvolupen multitud d’activitats lúdiques,
culturals esportives, gastronòmiques.
2.- En data 10 de maig de 2018, l’Ajuntament de Tortosa presenta una
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2018-017316-1)
per a fer front a les despeses que comporta aquesta festa.
3.- L’Ajuntament 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.- La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les
entitats del territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el
manteniment i la continuïtat dels serveis que els ajuntaments tenen en el seu
territori a disposició de la ciutadania per tal de contribuir al desenvolupament
i difusió de la cultura a les comarques tarragonines.
5.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
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la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
6.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-334-46230 Ajuntament de Tortosa
per la Festa del Renaixement amb un import de 12.000 euros per aquest
destinatari i objecte.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, 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 Tortosa, una subvenció per a les
despeses de la Festa del Renaixement , 2018
Beneficiari: Ajuntament de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte : Festa del Renaixement , 2018
Pressupost Elegible: 208.000 euros
% concedit: 5,77%
Import concedit: 12.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46230
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
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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.
- 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
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.
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
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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 dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 13.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A LA FUNDACIÓ MÚSICA SOLIDÀRIA PEL FESTIVAL DE MÚSICA DE
SANTES CREUS. ANY 2018.
FETS
1.- La Fundació Música Solidària, és una entitat reconeguda per la
Generalitat de Catalunya com a fundació benèfica de tipus cultural. La
Fundació l’any 2017, va organitzar la 1ª edició del Festival de Música de
Santes Creus, hereu d’un cicle de musica encetat en el marc del Monestir,
l’any 1975.
2.- El Festival de Música de Santes Creus és un projecte musical i solidari
que vol enllaçar música i solidaritat en el marc incomparable del Monestir i de
l’entorn de Santes Creus. Enguany està dedicat a la Lliga contra el càncer de
les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, que celebra el seu 25è
aniversari.
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3.- En data 25 d’abril de 2018, la Fundació Música Solidària presenta una
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2018-015568-1)
per a fer front a les despeses que comporta aquest projecte. El pressupost
total del festival és de 61.961,58 euros, amb un pressupost elegible de
27.500 euros per concerts i altres despeses derivades, si és el cas
4.- La Fundació Música Solidària ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no és deutor per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
5.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
6.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-334-48185 Fundació Música
Solidària . Festival de Música de Santes Creus amb un import de 10.000
euros per aquest destinatari i objecte.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Música Solidària, una subvenció per a les
despeses del Festival de Música de Santes Creus 2018, en els termes
següents
Beneficiari: Fundació Música Solidària
Municipi: Terrassa
Concepte: Festival de Música de Santes Creus
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Pressupost Elegible: 27.500 000 .euros
% concedit: 36,36%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/48185
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.
- 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.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març del 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

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

-

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

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

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 14.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A LA FUNDACIÓ MUSEU DEL PESSEBRE DE CATALUNYA PER A OBRES
DE MILLORA A L’EDIFICI DEL MUSEU.

FETS
1.- La Fundació Museu del Pessebre de Catalunya va iniciar fa anys la
construcció d’un equipament dedicat a Museu del Pessebre de Catalunya.
Aquestes obres que han durat disset anys han rebut aportacions privades i
publiques que han fet possible una construcció espectacular, amb una façana
que simula un pessebre, i quatre espais museístics. La Diputació de
Tarragona ha fet durant aquests anys diverses aportacions per tal de
col·laborar en aquest obra que serà un espai temàtic d’interès per a tots els
ciutadans.
2.- En data 9 d’abril de 2018, la Fundació presenta una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2018-013020-1) per a dur a
terme diverses obres de millora a la seu de l’entitat. El total de despesa
d’aquestes obres és de 32.939,83 euros.
3.- La Fundació Museu del Pessebre 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. 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
altres administracions del territori, així com amb les entitats ciutadanes per a
possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la
continuïtat dels serveis que les diferents administracions organitzen en el seu
territori per a la ciutadania amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i
difusió de la cultura a les comarques tarragonines.
5:- Els serveis tècnics de la Diputació han informat favorablement els
pressupostos presentats.
6.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
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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.
7.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018 , hi
consta l’aplicació pressupostària 2010/333/78916, Fundació Museu del
Pessebre – obres al museu, amb un import de 20.000 euros per aquest
destinatari i objecte.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Museu del Pessebre una subvenció per el
tancament interior amb ferro forjat de l’escala i sistemes de control i
senyalització.
Beneficiari: Museu del Pessebre de Catalunya
Municipi: Montblanc
Concepte: Obres al Museu del Pessebre de Catalunya
Pressupost Elegible: 32.939,83 euros
% concedit: 60,72%
Import concedit: 20.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/333/78916

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

50

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 o certificacions d’obra
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.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març del 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
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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 dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 15.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA PER L’ADQUISICIÓ D’UN ORGUE
PER LA PARRÒQUIA D’ALIÓ.
FETS
1.- La Parròquia de Sant Bertomeu d’Alió, l’any 2009, va adquirir a l’empresa
Orta Pérez, Antonio y Félix de Navarra, un orgue de tubs per a l’església,
destinat al culte religiós a les activitats de la Coral de Sant Bertomeu, així
com a altres activitats del municipi, com concerts o altres actes culturals.
2.- El pressupost total d’aquesta adquisició era de 75.405,96 euros. D’aquest
import la parròquia, amb diverses ajudes, té pagades despeses per un import
de 54.266,69 euros i resta pendent de pagament la quantitat de 21.139,27
euros, segons document presentat per l’empresa adjudicatària, per la qual
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cosa l’arquebisbat sol·licita l’ajut de la Diputació de Tarragona per a fer front a
aquesta despesa.
3.- L’Arquebisbat de Tarragona ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent. Així mateix s’ha comprovat que no es deutor, per cap concepte
de la Diputació de Tarragona.
4.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
5.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-336-78023, amb un import de
18.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Arquebisbat de Tarragona una subvenció per
l’adquisició de l’orgue de la parròquia de Sant Bertomeu d’Alió en els termes
següents:
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
Municipi: Tarragona
Concepte: Adquisició d’un orgue per a la parròquia d’Alió.
Pressupost Elegible: 21.139,27 euros
% concedit: 85,15%
Import concedit: 18.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/336/78023
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L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el
contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses
i ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del responsable , d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- Certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, si és
el cas, signat i segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model
normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest certificat ha d’anar
acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any 2020. .

54

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

-

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

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

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 16.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A LA FUNDACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI
FERROVIARI-INDUSTRIAL PER LA 1ª FASE DE LA POSADA EN MARXA
DEL TREN TURÍSTIC.
FETS
1.- Móra la Nova ha estat des de la creació del ferrocarril directe des de
Madrid un emplaçament de capital importància dins la logística ferroviària. Va
ser un centre de primer ordre on s’efectuaven grans reparacions i el
manteniment diari de les locomotores. .Aquest dipòsit i totes les
dependències annexes de l’estació van constituir el primer centre industrial
de Móra la Nova. Fruit d’això el 2010 s’inaugurà el centre d’Interpretació del
ferrocarril, centre que aprofita les antigues dependències evitant així el seu
deteriorament.
2.-L’any 2001 es constitueix l’ Associació per a la Preservació del Patrimoni
Ferroviari Industrial, que el 2006 es converteix en Fundació (FPPFI) amb la
voluntat de tirar endavant diversos projectes: el Centre d’Interpretació, el
Tren Turístic i un Centre de Formació de ferroviaris.
3.- La Fundació té com a objectiu immediat la posada en marxa del Tren
Turístic Lo Caspolino, per tal de recuperar el patrimoni cultural ferroviari i
generar una nova activitat de desenvolupament econòmic que ajudi a
revitalitzar el territori. Per aquest motiu demana la col·laboració de la
Diputació per tal de dur a terme la 1ª fase del projecte, que té un cost de
41.071,49 euros.
4.- Els Serveis Tècnics de la Diputació han emès informe tècnic en el que
exposen que no hi ha normativa específica sobre trens turístics, i inclouen
unes observacions de caire general sobre els imprevistos que caldrà tenir en
compte en el desenvolupament del projecte. Aquestes observacions es
trametran al beneficiari pel seu coneixement.
5.- La Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial ha
acreditat documentalment que està al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació
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de la declaració responsable corresponent. Així mateix s’ha comprovat que
no és deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona.
6.- La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les
entitats del territori per a possibilitar la realització d'actuacions que tenen per
finalitat el desenvolupament i difusió de la cultura a la demarcació de
Tarragona.
7.- Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
8.- En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat una aplicació pressupostària 2010-432-78992 amb un import de
30.000 euros per aquest beneficiari i objecte.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer .- Concedir a la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari
Industrial, per la 1ª fase del projecte de posada en marxa d’un tren turístic.
Beneficiari: Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial,
Municipi: Móra la Nova
Concepte: 1ª fase de la Posada en marxa del Tren Turístic.
Pressupost Elegible: 41.071,49 euros
% concedit: 73,04%
Import concedit: 30.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/432/78992
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 de l’activitat o projecte
subvencionat, i per poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de
presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la següent
documentació:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau del President , d’acord amb el
model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar
acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb identificació del
creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les
despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero
d’ordre correlatiu de la relació classificada de despeses o informe d’auditor.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus
objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
- El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de
desembre de 2019
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març del 2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.,
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
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amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart. - El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona,
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de
les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota
aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar compliment a
les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria
de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

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

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació 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 dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.
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PUNT 17.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
MUNICIPAL REUS CULTURA PELS ACTES DE REUS CIUTAT DE LA
MÚSICA, 2018.
FETS
1. L’Institut Municipal Reus Cultura en data. 24 de maig de 2018. ha tramès
una petició de subvenció a aquesta Diputació per a la programació de Reus
Ciutat de la Música 2018. Amb aquest motiu ha previst unes despeses per
import de 213.000 euros.
2. L’organització de Reus Ciutat de la Música 2018 té com a objectius
principals posar en valor l’activitat musical que es fa a Reus; destacar el valor
d’artistes, músics, conjunts i projectes musicals de qualitat i innovadors;
activar projectes musicals transversals que ens permetin reforçar la mirada al
sud del país; fer dels carrers de la ciutat un espai de música compartit,
acostant els diferents tipus de música als ciutadans.
3. L’Institut Municipal Reus Cultura ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, mitjançant la presentació de la declaració responsable
corresponent i 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 del territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el
manteniment i la continuïtat dels serveis que els ajuntaments tenen en el seu
territori a disposició de tots els ciutadans per tal de contribuir al
desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques tarragonines.
5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-334-46247, amb un import de
150.000 euros per aquest beneficiari i per aquesta actuació.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.

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.
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3.
4.
5.

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 pressupostaria, la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Institut Municipal Reus Cultura una subvenció per a les
activitats de Reus Ciutat de la Música, 2018

Beneficiari: l’Institut Municipal Reus Cultura
Municipi : Reus
Concepte: Activitats Reus Ciutat de la Música, 2018
Pressupost Elegible:213.000 euros
% concedit: 70,42 %
Import concedit: 150.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46247
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’ajuntament detallant el balanç de despeses i
ingressos, signat i segellat, amb el vistiplau de l’Alcalde, 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, o d’ordenació del 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.
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- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel
personal adscrit a l’activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la
inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la
participació de la Diputació en el finançament de les activitats
subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda
informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre
de 2018.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de
març de l’any 2019.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia
presentació de l’expedient de justificació, acompanyat de les factures
pagades referents a la despesa realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions
concedides i els seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i també, d’acord
amb la base 8, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en
matèria de transparència que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes
obligacions es sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
Quan la Diputació rebi la documentació tramesa pel beneficiari, si és de
conformitat gestiona el pagament de la subvenció concedida. En aplicació de
les Bases d’execució del pressupost vigent es pot variar l’import inicialment
atorgat si es produeixen els supòsits següents:
-

-

En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import del superàvit
s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació
justificativa sigui inferior al pressupost presentat en el moment
de sol·licitar la subvenció i que va servir de base per valorar la
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seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de
reduir proporcionalment.
Sisè. - Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 18.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE CANVI DE DESTÍ D’UNA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT DE CONESA
PER A
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ.
CONVOCATÒRIA 2017.
FETS
1.- La Diputació de Tarragona, durant l'exercici 2017, va concedir una
subvenció als Ajuntaments, EMD i Ens depenents de les comarques del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que ho van sol·licitar, d'acord a la
convocatòria de bases per a inversions en equipaments municipals d’interès
ciutadà, amb càrrec a la partida 2010-330-76210.
2.- L’Ajuntament de Conesa va ser beneficiari d'una subvenció pel concepte
“Mesures de protecció espai urbà” per import de 4.485,50 euros, amb un
percentatge de concessió del 95%.
3.- En data 12/04/2018, l’Ajuntament va presentar un escrit en el que
informava de la construcció d’un parc infantil a Conesa motiu pel qual
sol·licitaven un canvi de destinació de la subvenció concedida i poder
realitzar la primera fase per tal d’adequar un indret municipal, amb un
pressupost de 58.225,61 euros.
5.- Aquesta nova actuació s'ajusta a l'establert a la convocatòria i es
considera que no es perjudiquen interessos de tercers.
FONAMENTS DE DRET
1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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2.
3.
4.
5.

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 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 to allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció concedida al
següent beneficiari:
Beneficiari: Ajuntament de Conesa
Concepte subvencionat inicialment: Mesures de protecció espai urbà
Pressupost elegible: 8.830,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.721,58 euros
% concedit: 95%
Import concedit: 4.485,50 euros
Nou concepte subvencionat: Adequació indret municipal
Nou pressupost presentat: 58.225,61 euros
Pressupost mínim a executar: 4.721,58 euros
% concedit: 95%
Import concedit: 4.485,50 euros euros
Segon.- Modificar el concepte que figura en la corresponent reserva
econòmica.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvencions als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart.- Notificar-ho al beneficiari.
Cinquè.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació per tal que doni de
baixa el crèdit restant, d'acord als terminis establerts.
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.

PUNT 19.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER DIVERSOS BENEFICIARIS A LES SUBVENCIONS CONCEDIDES.
CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE CARÀCTER SINGULAR,
EXTRAORDINARI I NO PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES.
ANY 2017.
FETS
1.- L’any 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar
la concessió de diverses subvencions extraordinàries a diversos ajuntaments,
entitats, i persones, d'acord amb la convocatòria de l’any 2017, per a
projectes de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de
convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.
2.- Els beneficiaris que més avall s’especifica, han presentat un escrit on
comunica el motiu pel qual no va portar a terme l’any 2017 el projecte o
actuació per al qual es va concedir, i per tant renuncia a la corresponent
subvenció.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Norma aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Lleig general de subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Acceptar les renúncies corresponents a les subvencions
concedides l’any 2017, presentades pels següents beneficiaris:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Aplicació Pressupostària:
Import concedit:
Data presentació renúncia:

Associació Terra Vitae
Tarragona
Cultura Verda
2010-334-48908-02
4.387,50 euros
01-05-2018. RE 1-2018-17178-1

Beneficiari:

XXX
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Municipi:
Concepte:
del Montsià: 1975-2014”
Aplicació Pressupostària:
Import concedit:
Data presentació renúncia:

Sant Carles de la Ràpita
Edició llibre “La comunicació local a la comarca
2010-334-48908-02
566,25 euros
24-05-2018. RE 1-2018-18971-1

SEGON.- Ordenar la remissió de la informació d’aquestes subvencion a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
TERCER.- Notificar-ho a l’interessats.
QUART.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació per tal que doni de
baixa el crèdit corresponent, d’acord amb els terminis establerts.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 20.- PROPOSTA DE CANVI DE BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA, A FAVOR DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA
PER A ACTIVITATS D'ESPORT BASE I ACTIVITATS ESPORTIVES DE
CARÀCTER SINGULAR I EXTRAORDINARI. ANY 2017.
FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 27 d’octubre de
2017, va acordar la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Tarragona,
pel concepte “Mitja Marató, 10 km Ciutat de Tarragona", per import de 6.000
euros, d'acord a la convocatòria per a activitats d'esport base i activitats
esportives de caràcter singular i extraordinari de la Diputació de Tarragona,
amb càrrec a la partida 2010/341/48000.
2.- Aquesta Unitat de Cultura ha detectat que aquesta concessió es va
atorgar a l’Ajuntament de Tarragona quan el NIF del sol·licitant era el del
Patronat Municipal d’esports de Tarragona. Per tant, es procedeix d’ofici a
una rectificació pel que fa al beneficiari de la subvenció que ha de ser el
Patronat Municipal d’Esports en lloc de l’Ajuntament de Tarragona.
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3.- Les bases específiques que regeixen la convocatòria del procediment per
a la concessió de subvencions a entitats esportives de la demarcació de
Tarragona per a activitats d'esport base i a entitats i ens locals per a
activitats esportives de caràcter singular i extraordinari de l’any 2017
establien com a beneficiaris els ajuntaments o altres ens locals.
4.- El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona ha presentat la
documentació corresponent a la justificació amb la finalitat de percebre
l’import de la subvenció concedida en el seu dia, aportant, també còpia
compulsada dels Estatuts i del NIF de l’ens.
Aquesta documentació, ha estat revisada per aquesta unitat gestora, i s'ha
comprovat que compleix els requisits establerts a les bases, fent constar, si
s'escau, les incidències detectades en la justificació.
5.- El representant de l'Entitat Municipal ha declarat de forma expressa que
es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i s’ha comprovat que no és deutor de la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Norma aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Lleig general de subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el canvi de beneficiari de la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Tarragona, a favor del Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona.
SEGON.- Aprovar l'expedient de justificació presentat pel Patronat Municipal
d’Esports de Tarragona.
TERCER.- Lliurar la quantitat que s'indica, amb càrrec a la partida i número
d'assentament del pressupost ordinari que es fa constar.
Beneficiari: Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte subvenció: Mitja Marató, 10 Km Ciutat de Tarragona
Data Acord concessió: 27/10/2017
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Aplicació Pressupostària: 2018-2010-341-48000-02
Pressupost Elegible: 46.330,22 euros
Import concedit: 6.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 12,95%
Despesa justificada: 48.020,98 euros
Import a pagar: 6.000,00 euros

Total: ........................ 6.000,00 euros

QUART.- En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta
Diputació es procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Notificar-ho al beneficiari.
SETÈ.- Comunicar-ho a la Intervenció de la Diputació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 21.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL
DETECTADA EN LA PROPOSTA APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 18 DE MAIG DE 2018, EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL
VEREDICTE DEL JURAT PER SELECCIONAR LES EXPOSICIONS DEL
PATI DEL PALAU I EL PALAU BOFARULL, PEL PERÍODE 2018-2019.
FETS
1.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 18 de maig de
2018, de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d’Assistència al ciutadà, va aprovar el veredicte del Jurat per seleccionar les
exposicions del Pati del Palau i el Palau Bofarull, pel període 2018-2019.
2.- En el punt 1.2 de l’Acord, per una errada material, es va transcriure el
mateix contingut que el punt 1.1. quan, d’acord amb l’acta de 22 de febrer en
que es va reunir la Comissió per a seleccionar les exposicions, hi havia de
constar el següent:
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. Seleccionar les peticions d’exposició, preferentment al Pati del Palau
presentades per :
•
•
•
•
•
•

Pintura d’XXX
Esmalts d’XXX
Pintura de XXX
Olis de XXX
Exposició de l’Institut “Fernando el Católico”, XXX
Pintura de XXX
• Exposició de XXX

FONAMENTS DE DRET
Article 109 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Rectificar l’errada material detectat en l’Acord de data de 18 de maig
de 2018, i fer-hi constar el següent:
- Seleccionar les peticions d’exposició, preferentment al Pati del Palau
presentades per:
•
•
•
•
•
•
•

Pintura d’XXX
Esmalts d’XXX
Pintura de XXX
Olis de XXX
Exposició de l’Institut “Fernando el Católico”, XXX
Pintura de XXX
Exposició de XXX

Segon.- Es fa constar expressament que el destí de les exposicions
aprovades és indicatiu de preferència, ja que segons necessitats de
programació tant del Pati del Palau com del Palau Bofarull a Reus, pot variar.

Tercer.- Notificar-ho als interessats.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.
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PUNT 22.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET DE
COBRAMENT DE SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS
AJUNTAMENTS I ENTITATS. CONVOCATÒRIA 2017.
FETS
1.

Diferents ajuntaments i entitats no han presentat en el termini establert
la justificació econòmica de les subvencions concedides l’any 2017, per
la Junta de Govern d’aquesta Diputació.

2.

Segons consta als respectius expedients, s’ha reclamat la documentació
justificativa de les subvencions concedides, que permeti comprovar
l’acompliment de la finalitat que en determina la concessió, amb
l’advertiment que, si en el termini que estableix la llei no es presenta la
documentació es declararà, per resolució expressa, la pèrdua del dret al
cobrament i la baixa del crèdit corresponent.

3.

Finalitzats els terminis legalment establerts, no s’ha rebut resposta per
part de les entitats/ajuntaments que es detallen.

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Norma aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Lleig general de subvencions

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret de cobrament de les subvencions
concedides als següents ajuntaments i entitats, al no haver presentat en els
terminis establerts la documentació justificativa requerida, a càrrec de
l’aplicació pressupostària que en cada cas s’especifica:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:

Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre
Batea
20è aniversari dels concerts amb Ràdio Batea
7.500,00 euros
7.500,00 euros
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% concedit:
50,00%
Import concedit:
3.750,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
06/04/2018
Import a donar de baixa:
3.750,00 euros

Beneficiari:
XXX
Municipi:
Gandesa
Concepte:
Edició llibre Darreres Poesies, 1r volum
Pressupost Elegible:
955,76 euros
Pressupost mínim a executar:
955,76 euros
% concedit:
50,00%
Import concedit:
477,88 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 26/03/2018
Data de l’avís de rebuda:
29/03/2018
Import a donar de baixa:
477,88 euros

Beneficiari:
Associació Tornem Alego
Municipi:
El Vendrell
Concepte:
Festa del Vi
Pressupost Elegible:
4.500,00 euros
Pressupost mínim a executar:
4.500,00 euros
% concedit:
50,00%
Import concedit:
2.250,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
07/05/2018
Import a donar de baixa:
2.250,00 euros

Beneficiari:
Associació Cultural Marroquí de Calafell
Municipi:
Calafell
Concepte:
1a setmana del Marroc a Reus
Pressupost Elegible:
13.107,50 euros
Pressupost mínim a executar:
12.000,00 euros
% concedit:
50,00%
Import concedit:
6.000,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
11/04/2018
Import a donar de baixa:
6.000,00 euros

Beneficiari:
Gran
Municipi:
Concepte:

Fundació Catalana Privada de Suport a la Gent
Tarragona
Projecte "Conviure amb la Lúa"
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Pressupost Elegible:
750,00 euros
Pressupost mínim a executar:
750,00 euros
% concedit:
50,00%
Import concedit:
375,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
06/03/2018
Import a donar de baixa:
375,00 euros

Beneficiari:
Confraria del Devallament
Municipi:
Valls
Concepte:
Concert benèfic pel menjador social "La
Taulada"
Pressupost Elegible:
1.900,00 euros
Pressupost mínim a executar:
1.900,00 euros
% concedit:
50,00%
Import concedit:
950,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
10/04/2018
Import a donar de baixa:
950,00 euros

Beneficiari:
Associació de Familiars de Malalts D'alzheimer
de Tarragona
Municipi:
Tarragona
Concepte:
Programa teràpia familiar
Pressupost Elegible:
6.200,00 euros
Pressupost mínim a executar:
6.200,00 euros
% concedit:
60,00%
Import concedit:
3.720,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació:
04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
12/04/2018
Import a donar de baixa:
3.720,00 euros

Beneficiari:
Associació Juvenil Barjaula
Municipi:
Montblanc
Concepte:
Barjaula wine and music
Pressupost Elegible:
750,00 euros
Pressupost mínim a executar:
750,00 euros
% concedit:
50,00%
Import concedit:
375,00 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-48908-02
Data del requeriment de la justificació: 04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
16/04/2018
Import a donar de baixa:
375,00 euros
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Beneficiari:
Ajuntament de Marçà
Municipi:
Marçà
Concepte:
1a Fira internacional d'exposició i intercanvi
d'ocells
Pressupost Elegible:
1.860,00 euros
Pressupost mínim a executar:
1.777,49 euros
% concedit:
82,70%
Import concedit:
1.469,98 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-46200-02
Data del requeriment de la justificació:
04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
06/04/2018
Import a donar de baixa:
1.469,98 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Tivenys
Municipi:
Tivenys
Concepte:
Activitats Culturals
Pressupost Elegible:
8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar:
3.511,97 euros
% concedit:
30,03%
Import concedit:
1.054,64 euros
Aplicació pressupostària:
2018-2010-334-46203-02
Data del requeriment de la justificació:
04/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
06/04/2018
Import a donar de baixa:
1.054,64 euros

Segon.- Notificar l’acord a l’interessat.

Tercer.- Comunicar-la a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona
per tal que doni de baixa el crèdit corresponent, d’acord amb els terminis
establerts.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 23.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET DE
COBRAMENT DE SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS
AJUNTAMENTS PER A GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS
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MUNICIPALS I D’INTERÈS CIUTADÀ I D’EDIFICIS SINGULARS
PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL. CONVOCATÒRIA 2017.

I

FETS
1.

Diferents ajuntaments no han presentat en el termini establert la
justificació econòmica de les subvencions concedides, per la Junta de
Govern d’aquesta Diputació de data 21/07/2017, per la convocatòria de
gestió i funcionament dels equipaments municipals.

2.

Segons consta en els respectius expedients, s’ha reclamat la
documentació justificativa de les subvencions concedides, que permeti
comprovar l’acompliment de la finalitat que en determina la concessió,
amb l’advertiment que, si en el termini que estableix la llei no es
presenta la documentació es declararà, per resolució expressa, la
pèrdua del dret al cobrament i la baixa del crèdit corresponent.

3.

Finalitzats els terminis legalment establerts, no s’ha rebut resposta per
part de les entitats/ajuntaments que es detallen.

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Norma aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Lleig general de subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret de cobrament de les subvencions
concedides als següents ajuntaments al no haver presentat en els terminis
establerts la documentació justificativa requerida, i donar de baixa els imports
corresponents:
Beneficiari:
Ajuntament del Molar
Concepte:
Biblioteca Municipal
Pressupost Elegible:
4.576,00 euros
Pressupost mínim a executar:
2.282,22 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
2.168,10 euros
Aplicació pressupostària:
2010-334-46204
Data del requeriment de la justificació: 18/04/2018
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Data de l’avís de rebuda:
Import a donar de baixa:

19/04/2018
2.168,10 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Móra d’Ebre
Concepte:
“La llanterna” – Teatre Municipal
Pressupost Elegible:
52.855,39 euros
Pressupost mínim a executar:
3.097,29 euros
% concedit:
70,00%
Import concedit:
2.168,10 euros
Aplicació pressupostària:
2010-334-46204
Data del requeriment de la justificació: 18/04/2018
Data de l’avís de rebuda:
19/04/2018
Import a donar de baixa:
2.168,10 euros

Segon.- Notificar l’acord als interessats.
Tercer.- Comunicar-ho a la Intervenció per tal que doni de baixa el crèdit
corresponent, d’acord amb els terminis establerts.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 24.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA DEL DRET DE
COBRAMENT
DE SUBVENCIONS CONCEDIDES A DIVERSOS
AJUNTAMENTS I ENTITATS
PER A INVERSIONS DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI. CONVOCATÒRIA 2016.
FETS
1.

Diferents ajuntaments i entitats no han presentat en el termini establert
la justificació econòmica de les subvencions concedides per la Junta de
Govern d’aquesta Diputació de data 16/06/2016, per la convocatòria per
a inversions de caràcter extraordinari.

2.

Segons consta en els respectius expedients, s’ha reclamat la
documentació justificativa de les subvencions concedides, que permeti
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comprovar l’acompliment de la finalitat que en determina la concessió,
amb l’advertiment que, si en el termini que estableix la llei no es
presenta la documentació es declararà, per resolució expressa, la
pèrdua del dret al cobrament i la baixa del crèdit corresponent.
3.

Finalitzats els terminis legalment establerts, no s’ha rebut resposta per
part de les entitats/ajuntaments que es detallen.

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Norma aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Lleig general de subvencions

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret de cobrament de les subvencions
concedides als següents ajuntaments i entitats al no haver presentat en els
terminis establerts la documentació justificativa requerida, i donar de baixa els
imports corresponents:
Beneficiari:
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Concepte:
Canvi de barana atlell teatre Casal Cultural l
Pressupost Elegible:
9.000,00 euros
Pressupost mínim a executar:
5.599,38 euros
% concedit:
74,38%
Import concedit:
4.164,54 euros
Aplicació pressupostària:
2010-330-76202
Data del requeriment de la justificació: 31/01/2018
Data de l’avís de rebuda:
5/02/2018
Import a donar de baixa:
4.164,54 euros
Beneficiari:
Ajuntament de Tivenys
Concepte:
Adequació de la Torre T3 del jaciment
arqueològic de l’Assut
Pressupost Elegible:
6.750,00 euros
Pressupost mínim a executar:
4.168,56 euros
% concedit:
92,85%
Import concedit:
3.870,50 euros
Aplicació pressupostària:
2010-330-76202
Data del requeriment d’esmenes de la justificació presentada: 23/02/2018
Data de l’avís de rebuda:
27/02/2018
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Import a donar de baixa:

3.870,50 euros

Beneficiari:
A.V. Centre d’Unió Agrícola de Llilla
Concepte:
Obres a la coberta del local social al Centre de
Lilla
Pressupost Elegible:
30.804,00 euros
Pressupost mínim a executar:
6.314,08 euros
% concedit:
60,00%
Import concedit:
3.788,45 euros
Aplicació pressupostària:
2010-330-78900
Data del requeriment de la justificació: 31/01/2018
Data de l’avís de rebuda:
9/02//2018
Import a donar de baixa:
3.788,45 euros

Segon.- Notificar l’acord als interessats.
Tercer.- Comunicar-ho a la Intervenció per tal que doni de baixa el crèdit
corresponent, d’acord amb els terminis establerts.
Quart.- Ordenar la remissió de la informació d’aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESPESA DEL 18È
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA AUDITORI DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, ORGANITZADA PER L’ESCOLA I CONSERVATORI DE
MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA. CURS 2017/2018.
FETS
1. Per decret de Presidència núm. 2018-0001507 de data 22 de maig de
2018, s’ha aprovat l’activitat 18è Festival Internacional de Música Auditori
Diputació Tarragona, programada per als dies compresos entre el 29 de juny i
el 8 de juliol de 2018, amb un acte previ el dijous 14 de juny de 2018 amb un
pressupost de despeses total de 52.825,50 € i amb una previsió d’ingressos,
per l’aplicació de preus públics de 10.175 €.
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FONAMENTS DE DRET
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
publiques i del procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la despesa prevista de 52.825,50 € per la realització de
l’activitat 18è Festival Internacional de Música Auditori Diputació Tarragona,
organitzat per l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona,
programada per als dies compresos entre el 29 de juny i el 8 de juliol de
2018, amb un acte previ el dijous 14 de juny de 2018 amb el detall següent:
Capítol 1: Gratificacions/Hores extres personal PAS
Gratificacions per professors i pianistes acompanyants
Hores extraordinàries personal PAS (consergeria)
Total Capítol 1
Capítol 2: Despeses corrents
2031/322/22606 Despeses diverses organització
A 2018023272)
Despeses activitats acadèmiques: cursos
Despeses activitats culturals: concerts
Despeses impremta
SGAE
Lloguer piano
Despeses allotjament
Servei restauració
Altres despeses d'organització (sonorització, il·luminació...)
TOTAL
2031/324/23120 Desplaçaments
Desplaçaments

5.060,50 €
325,00 €
5.385,50 €

18.635,00 €
18.270,00 €
2.000,00 €
375,00 €
750,00 €
2.700,00 €
1.000,00 €
3.270,00 €
47.000,00 €
440,00 €
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TOTAL
Total Capítol 2
TOTAL DESPESES:

440,00 €
47.440,00 €
52.825,50 €

Segon. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tarragona, a Intervenció i a Gestió Econòmica i Nòmina.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos
des de l’endemà de la publicació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el
termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el
president de la Diputació.

PUNT 26.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
A L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER AL FESTIVAL DELTEBRE DANSA
2018.

FETS
1.- Enguany té lloc al municipi de Deltebre una nova edició del Festival
Deltebre Dansa, un projecte que uneix unes jornades pedagògiques per a la
formació dels participants professionals amb les activitats lúdiques
quotidianes. L’activitat té una durada de quinze dies, amb una participació de
més de 180 professionals de diferents nacionalitats i més de 15.000
espectadors.
2.- L’Ajuntament de Deltebre any rera any acull amb gran interès aquesta
efemèride i contribueix a que el Festival Deltebre Dansa, sigui un referent no
només en el sector de les Arts Escèniques sinó també entre la població local i
el món professional de la dansa, a nivell internacional, cosa que ajuda a les
Terres de l’Ebre a consolidar-se com un referent cultural, en aquest àmbit.
3. En data 30 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Deltebre presenta una
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2018-016239-1)
per a fer front a les despeses que comporta aquest projecte i demana un ajut
a la Diputació per un import de 15.000 euros
4. L’Ajuntament de Deltebre 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.
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5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les
convocatòries públiques de bases que te establertes aquesta Diputació, però
la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa vigent d’atendre totes
aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de
la demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva
realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i
extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el sol·licitant no
pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
6. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2018, s’ha
consignat la partida pressupostària 2010-334-46234 Ajuntament de Deltebre
per Deltebre Dansa amb un import de 15.000 euros per aquest destinatari i
objecte.

FONAMENTS DE DRET
1.
2.
3.
4.
5.

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 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, 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 Deltebre, una subvenció per a les
despeses del Festival Deltebre Dansa, 2018.
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Festival Deltebre Dansa, 2018
Pressupost Elegible: 15.000 .euros
% concedit: 100%
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2018/2010/334/46234

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
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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
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
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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 dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL - SAM
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
PUNT 27.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
SOL·LICITADA PER L’AJUNTAMENT DE MONT-RAL, DE L’ACTUACIÓ
SUBVENCIONADA PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE
PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2017.
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EXPOSICIÓ DE FETS
1. La convocatòria de concessió de subvencions per al finançament
d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, 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:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Mont-ral
Mont-ral
Incendis forestals
15-12-2017
2018-1200-172-46200-02
3.179,30 euros
2.792,38 euros
95,00%
2.652,76 euros

3. Mitjançant escrit de data 29 de maig de 2018, (RE 8004330008-1-2018019447-2 de data 30 de maig de 2018) l’Ajuntament de Mont-ral sol·licita la
modificació de la subvenció. Es comprova que l’actuació en una petita franja
de terreny, enlloc de la inicialment prevista, no afecta en la puntuació de les
bases.
Per altra part, una vegada revisada la memòria presentada, es considera que
els canvis proposats són tècnicament correctes, i que per tant es poden
acceptar dins les bases de la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb la clàusula sisena de les bases, el beneficiari podrà
sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren circumstàncies
extraordinàries derivades de necessitats urgents o sobrevingudes,
degudament justificades, que es podrà autoritzar sempre que no es lesionin
drets de tercers. La sol·licitud s’ha de realitzar abans de la finalització del
termini d’execució i haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la
concessió, així com els criteris de valoració.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Autoritzar la modificació de l’actuació en una petita franja de terreny,
enlloc de la inicialment prevista, d’acord amb la convocatòria de l’exercici
2017 i amb les bases específiques reguladores de les subvencions per al
finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, en els
termes indicats a la part expositiva.
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Segon.- Notificar-ho a l’Ajuntament de Mont-ral i comunicar-ho a la
Intervenció.
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.”
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 28.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L’AJUNTAMENT DE RASQUERA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ
D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I
PERIURBANS I RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS.
CONVOCATÒRIA 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, per l’exercici 2017 i publicada al
BOPT núm. 102 de 29 de maig de 2017.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 17 de novembre de 2017, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Rasquera una
subvenció de 2.225,28 € per peridomèstics amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/1200/311/46214/02 i núm. d’operació 2017051116 per
actuacions del programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 29 de maig de 2018, (RE 8004330008-1-2018019696-2, de 31 de maig de 2018), l’Ajuntament de Rasquera comunica que
no ha fet cap actuació, per la qual cosa renúncia a la subvenció atorgada.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el
procediment finalitza entre d’altres circumstàncies, amb la renúncia al dret en
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que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per
l’ordenament jurídic.
2.- L’article 63.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
que mitjançant resolució s’ha d’acordar la renuncia del beneficiari a la
subvenció, el mateix es disposa a la Base 14.2 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
3.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament
per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en
les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les condicions
imposades depèn de la voluntat, o també de la possibilitat, de portar a terme
aquestes per part del beneficiari.
4.- En el present cas, l’Ajuntament de Rasquera renúncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les
subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública, per
acceptar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del programa
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals abandonats, per
import de 2.225,28 €, concedida a l’Ajuntament de Rasquera, per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 17 de novembre de 2017.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Rasquera
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46214/02 i núm.
d’operació 2017051116, corresponent al concepte i import abans esmentat.
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’Ajuntament de Rasquera i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.
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PUNT 29.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L‘AJUNTAMENT DE SENAN A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES
PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I
RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS. CONVOCATÒRIA
2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, per l’exercici 2017 i publicada al
BOPT núm. 102 de 29 de maig de 2017.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 17 de novembre de 2017, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Senan una subvenció
de 667,58 € per peridomèstics amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/1200/311/46214/02 i núm. d’operació 2017051141 per actuacions del
programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 31 de maig de 2018, (RE 8004330008-1-2018019698-2, de 31 de maig de 2018), l’Ajuntament de Senan comunica que no
ha fet cap actuació, per la qual cosa renúncia a la subvenció atorgada.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el
procediment finalitza entre d’altres circumstàncies, amb la renúncia al dret en
que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per
l’ordenament jurídic.
2.- L’article 63.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
que mitjançant resolució s’ha d’acordar la renuncia del beneficiari a la
subvenció, el mateix es disposa a la Base 14.2 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
3.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament
per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en
les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les condicions
imposades depèn de la voluntat, o també de la possibilitat, de portar a terme
aquestes per part del beneficiari.
4.- En el present cas, l’Ajuntament de Senan renúncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les
subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
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subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública, per
acceptar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del programa
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals abandonats, per
import de 667,58 €, concedida a l’Ajuntament de Senan, per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona de 17 de novembre de 2017.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Senan
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46214/02 i núm.
d’operació 2017051141, corresponent al concepte i import abans esmentat.
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’Ajuntament de Senan i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 30.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L’ AJUNTAMENT DEL LLOAR A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES
PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I
RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS. CONVOCATÒRIA
2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, per l’exercici 2017 i publicada al
BOPT núm. 102 de 29 de maig de 2017.
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2.- Per acord de la Junta de Govern, de 17 de novembre de 2017, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament del Lloar una subvenció
de 1.020,85 € per peridomèstics amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/1200/311/46214/02 i núm. d’operació 2017051026 per actuacions del
programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 2 de juny de 2018, (RE 8004330008-1-2018-0199322, de 2 de juny de 2018), l’Ajuntament del Lloar comunica que no ha fet cap
actuació, per la qual cosa renúncia a la subvenció atorgada.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el
procediment finalitza entre d’altres circumstàncies, amb la renúncia al dret en
que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per
l’ordenament jurídic.
2.- L’article 63.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
que mitjançant resolució s’ha d’acordar la renuncia del beneficiari a la
subvenció, el mateix es disposa a la Base 14.2 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
3.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament
per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en
les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les condicions
imposades depèn de la voluntat, o també de la possibilitat, de portar a terme
aquestes per part del beneficiari.
4.- En el present cas, l’Ajuntament del Lloar renúncia a la subvenció
concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de les
subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública, per
acceptar la renúncia a la subvenció concedida.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del programa
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals abandonats, per
import de 1.020,85 €, concedida a l’Ajuntament del Lloar, per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 17 de novembre de 2017.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament del Lloar amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46214/02 i núm. d’operació
2017051026, corresponent al concepte i import abans esmentat.
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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’Ajuntament del Lloar i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 31.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA
PER L’AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT A LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PER LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA
GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS
URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS
ABANDONATS. CONVOCATÒRIA 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2017, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, per l’exercici 2017 i publicada al
BOPT núm. 102 de 29 de maig de 2017.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 17 de novembre de 2017, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Torroja del Priorat una
subvenció de 1.029,19 € per peridomèstics amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/1200/311/46214/02 i núm. d’operació 2017051148 per
actuacions del programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 29 de maig de 2018, (RE 8004330008-1-2018019880-2, de 1 de juny de 2018), l’Ajuntament de Torroja del Priorat
comunica que no ha fet cap actuació, per la qual cosa renúncia a la
subvenció atorgada.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el
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procediment finalitza entre d’altres circumstàncies, amb la renúncia al dret en
que es fonamenti la sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per
l’ordenament jurídic.
2.- L’article 63.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
que mitjançant resolució s’ha d’acordar la renuncia del beneficiari a la
subvenció, el mateix es disposa a la Base 14.2 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
3.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al cobrament
per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions imposades en
les bases de subvencions. No obstant, el compliment de les condicions
imposades depèn de la voluntat, o també de la possibilitat, de portar a terme
aquestes per part del beneficiari.
4.- En el present cas, l’Ajuntament de Torroja del Priorat renúncia a la
subvenció concedida i no existeix impediment, a la normativa reguladora de
les subvencions públiques ni a les bases específiques reguladores de les
subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública, per
acceptar la renúncia a la subvenció concedida.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del programa
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals abandonats, per
import de 1.029,19 €, concedida a l’Ajuntament de Torroja del Priorat, per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 17 de
novembre de 2017.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de Torroja del
Priorat amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/1200/311/46214/02 i
núm. d’operació 2017051148, corresponent al concepte i import abans
esmentat.
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’Ajuntament de Torroja del Priorat i
comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
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-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 32.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT AMB REDUCCIÓ, DE LA SUBVENCIÓ
NOMINATIVA CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE
MAFUMET.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 30 de juny de 2017, per acord de la Junta de Govern, s'aprova la
concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de la Pobla
de Mafumet, 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 "Remodelació del camp de futbol".
2. L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha presentat la documentació
justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s’ha comprovat que s'adeqüa a la finalitat del programa i a les
bases reguladores.
4. Segons el Certificat de contractació, finançament de l’actuació i divulgació
aportat per lAjuntament l’import d’adjudicació és inferior al projecte inicial.
5. De conformitat a la clàusula setena de l’acord de concessió de la
subvenció nominativa, l’import màxim de la subvenció que obtindrà
l’Ajuntament vindrà determinat per l’import màxim d’adjudicació del
projecte aprovat, sense superar en cap cas l’import concedit i mantenint el
percentatge de la subvenció concedida.
6. L’import d’adjudicació segons el Certificat de contractació aportat ha estat
de 661.776,65 €
7. 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.
8. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-342-76242-02
hi ha crèdit suficient.
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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 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. Acord Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 30 de juny
de 2017, que regula 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 de
Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s'indica a
l’apartat segon, segons l’acord de concessió de la subvenció nominativa.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi:
La Pobla de Mafumet
Concepte subvenció:
Cert 1-7 - Remodelació del Camp de
Fútbol
Data Acord concessió:
30-06-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-342-76242-02
Pressupost Elegible:
814.354,47 euros
Import concedit:
242.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:
29,72%
Despesa justificada:
703.615,45 euros
Import a pagar amb reducció:
196.680,02 euros
Import no justificat a donar de baixa: 45.319,98 euros
Número d'operació anterior:
2017032069
Total: 196.680,02 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l'import lliurat.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
general.
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.
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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 el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant el
president de la Diputació de Tarragona.

PUNT 33.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE SALOU I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L’IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PAM 2013-2016, ANUALITAT 2013, DEL PROGRAMA
D'INVERSIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 25 de juliol de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va
concedir la subvenció per a l'anualitat 2013, del Pla d'Acció Municipal
2013-2016.
2. L’ens local beneficiari més avall relacionat ha aportat la documentació
justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa presentada, dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat les actuacions justificades en relació al
programa i a les bases reguladores.
4. S'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades és menor
al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
5. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-942-76212-02
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. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d’ofici, a la compensació del deute.

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.
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3. Base 13 de l’Annex 5 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual
s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016.
4. Capítol IV de les bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona que regula el Pagament i justificació de les subvencions.

Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament de Salou
d’acord amb les bases específiques reguladores del PAM 2013-2016, del
Programa d'inversió de l'anualitat 2013.
Segon.- Lliurar l’import corresponent a l’ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de Salou
Municipi:
Salou
Concepte subvenció:
Cert 2a f - A.3.a Execució dels canals de
sortida d'aigües pluvials a la platja de Ponent
Data Acord concessió:
25-07-2014
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-76212-02
Pressupost Elegible:
39.657,74 euros
Import concedit:
37.674,85 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Import parcial pagat:
24.623,38 euros
Despesa justificada:
6.121,45 euros
Últim import a pagar amb reducció:
5.815,38 euros
Import no justificat a donar de baixa:
7.236,09 euros
Número d'operació anterior:
2013040983
Total: 5.815,38 euros

Tercer.- Donar de baixa el crèdit per la diferència de l’import concedit i el
lliurat.
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 al beneficiari comunicar-ho a la Intervenció
general.
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Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 34.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DE LA LÍNIA D'EXCEPCIONALS, CONVOCATÒRIA 2016.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 13 de maig de 2016, la Junta de Govern va aprovar la convocatòria del
procediment per a la concessió de subvencions d'excepcionals per a l'any
2016.
2. El 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern va aprovar la concessió
de la subvenció de la línia d'excepcionals, anualitat 2016, de conformitat
amb les bases específiques reguladores de la línia i es va publicar a la
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
3. L'Ajuntament del Perelló ha aportat la documentació justificativa de la
subvenció concedida.
4. La documentació justificativa, presentada dins del termini, ha estat
revisada i els Serveis tècnics han informat que són subvencionables i que
s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases reguladores totes les
despeses a excepció de la partida d'obres imprevistes, per valor de
1.151,92 euros (800 euros + 19%DG i BI + 21% IVA), per no haver estat
suficientment justificada. En conseqüència, es fixa l'import elegible de
l'actuació en 10.266,08 euros.
5. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-46201-02
hi ha consignació pressupostària suficient.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
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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 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 de les
subvencions.
3. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, que regula el pagament reduït.
4. Base 10.3a de les específiques reguladores de les subvencions de
caràcter excepcional anualitat 2016, del Servei d'Assistència Municipal,
que regula el pagament reduït.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament que s'indica a
l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de les
subvencions excepcionals, anualitat 2016.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'ens local que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:

Ajuntament del Perelló
El Perelló
Certif. 1 - D- REPARACIÓ COBERTA
LLAR D'INFANTS PER FILTRACIONS
D'AIGUA
Data Acord concessió:
16-12-2016
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-46201-02
Pressupost Elegible:
11.418,02 euros
Pressupost Mínim a Executar:
11.418,02 euros
Import concedit:
9.134,42 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 80,00%
Despesa justificada:
11.418,02 euros
Despesa elegible:
10.266,10 euros*
Import a pagar amb reducció:
8.212,88 euros
Import no justificat a donar de baixa:
921,54 euros
Número d'operació anterior:
2016054616
Total:
8.212,88 euros
*La diferència entre la despesa justificada i l'elegible correspon a la partida d'imprevistos per
valor de 1.151,92 euros (800 euros + 19% DG i BI + 21% IVA). Els Serveis tècnics no han
pogut valorar la seva subvencionalitat per no haver estat suficientment justificada.

Tercer. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i el
lliurat.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
General de la Diputació.
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Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 35.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE LA SECUITA I LLIURAMENT, AMB
REDUCCIÓ, DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DE LA LÍNIA D'EXCEPCIONALS, CONVOCATÒRIA 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 30 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions
excepcionals del SAM, anualitat 2017.
2. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació va
aprovar la concessió de subvencions excepcionals del SAM, anualitat
2017, de conformitat amb les bases específiques reguladores d’aquestes
subvencions i es va publicar a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
3. L’ens local més avall relacionat 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 les actuacions justificades són
subvencionables i s’adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
5. S'ha comprovat que la despesa justificada és inferior a la indicada en la
sol·licitud de subvenció, la qual va servir com a base per a determinar
l'import de concessió.
6. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76200-02
hi ha consignació pressupostària suficient.
7. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troben al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
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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 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 de les
subvencions.
3. La base 23.4 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona, que regula el pagament reduït.
4. Base 10a i 11a de les específiques reguladores de les subvencions de
caràcter excepcional anualitat 2017,
del Servei d'Assistència
Municipal.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que s'indica a
l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de les
subvencions excepcionals, anualitat 2017.
Segon. Lliurar l'import corresponent a l'ens local que es detalla a continuació:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte subvenció:
Data Acord concessió:
Aplicació Pressupostària:
Pressupost Elegible:
Import concedit:
% subvenció sobre pressupost elegible:
Despesa justificada:
Import a pagar amb reducció:
Import no justificat a donar de baixa:
Número d'operació anterior:
Total:

Ajuntament de la Secuita
La Secuita
B) REPARACIÓ D'UN CAMÍ
VELL
5-12-2017
2018-1010-942-76200-02
7.435,85 euros
7.064,06 euros
95,00%
6.543,55 euros
6.216,37 euros
847,69 euros
2017056852
6.216,37 euros

Tercer. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i el
lliurat.
Quart. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
General de la Diputació.
Cinquè. 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.
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Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 36.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE L'IMPORT
CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE
L’ALEIXAR DEL PEXI 2017.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 22 de setembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de

Tarragona va acordar la concessió del programa específic d'obres per a la
millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments
informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) anualitat 2017.
2. L’ens beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació

justificativa de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat

revisada i s'ha comprovat que l'import total de les actuacions executades
és menor al presentat inicialment, d'acord amb la justificació presentada.
4. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2018-1010-4910-76200-

02 hi ha crèdit suficient.
5. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les

seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
6. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es

procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 32 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions i en concret l'art. 34.3, que regula el pagament amb reducció
per falta de justificació.
2. Article 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual

s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general de
subvencions, que regulen la comprovació i pagament de les subvencions.
3. Base tretzena de les Bases reguladores de la subvenció del PEXI 2017

que regula la justificació i el pagament de les actuacions, en concret la
base 13.5 que regula el pagament amb reducció.
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4. Capítol IV de les Bases generals de subvencions de la Diputació de

Tarragona que regula el pagament i justificació de les subvencions.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament que s'indica a
l’apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores del PEXI
2017.
Segon. Lliurar l’import corresponent a l’Ajuntament que es detalla a
continuació:
Beneficiari:
Ajuntament de l'Aleixar
Municipi:
L'Aleixar
Concepte subvenció:
C. única - Substitució de les caixes de
connexió de les lluminàries per l'adequació de la xarxa
Data Acord concessió:
22-09-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-4910-76200-02
Pressupost Elegible:
2.622,93 euros
Import concedit:
2.491,78 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
1.694,48 euros
Import a pagar amb reducció:
1.609,76 euros
Import no justificat a donar de baixa:
882,02 euros
Número d'operació anterior:
2017041065
Total: 1.609,76 euros
(*) La diferència entre la despesa justificada i l’import a pagar, correspon a una menor
justificació.

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. Donar de baixa el crèdit per la diferència entre l’import concedit i el
lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-lo a la Intervenció
General de la Diputació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.
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PUNT 37.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI I LLIURAMENT
AMB REDUCCIÓ, DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, DEL
PROGRAMA D’INVERSIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.
3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
4. S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades és menor
al presentat inicialment, d’acord amb la justificació presentada.
5. S’ha comprovat que l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 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. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
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 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que
regula les especificitats del Programa de despeses corrents en quan a la
justificació i el pagament de les actuacions.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Montferri que
s'indica l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de
subvencions del PAM 2017.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
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Beneficiari:
Ajuntament de Montferri
Municipi:
Montferri
Concepte subvenció:
C. única - Obres de reparació del vas de
la piscina municipal
Data Acord concessió:
15-12-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible:
12.467,13 euros
Import concedit:
11.220,41 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 90,00%
Despesa justificada:
12.227,05 euros
Import a pagar amb reducció:
11.004,34 euros
Import no justificat a donar de baixa:
216,07 euros
Número d'operació anterior:
2017056777
Total: 11.004,34 euros

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 38.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE BONASTRE I LLIURAMENT AMB
REDUCCIÓ,
DE L'IMPORT CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, DEL
PROGRAMA D’INVERSIONS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acordar la concessió del Pla d'Acció Municipal 2017.
2. El beneficiari, més avall detallat, ha aportat la documentació justificativa
de la subvenció concedida.

102

3. La documentació justificativa, presentada dins de termini, ha estat
revisada i s'ha comprovat que les actuacions justificades són
subvencionables i s'adeqüen a la finalitat del programa i a les bases
reguladores.
4. S’ha comprovat que l’import total de les actuacions executades és menor
al presentat inicialment, d’acord amb la justificació presentada.
5. S’ha comprovat que l’aplicació pressupostària 2018-1010-942-76217-02 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. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute.
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 14.3 de les Bases reguladores de la subvenció del PAM 2017 que
regula les especificitats del Programa de despeses corrents en quan a la
justificació i el pagament de les actuacions.
Per tant, S’ACORDA:
Primer. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bonastre que
s'indica l'apartat segon, d’acord amb les Bases específiques reguladores de
subvencions del PAM 2017.
Segon. Lliurar al següent beneficiari la quantitat que es detalla:
Beneficiari:
Ajuntament de Bonastre
Municipi:
Bonastre
Concepte subvenció:
1 única - Enjardinament de dos talussos
Data Acord concessió:
15-12-2017
Aplicació Pressupostària:
2018-1010-942-76217-02
Pressupost Elegible:
19.987,68 euros
Import concedit:
18.988,30 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%
Despesa justificada:
17.938,64 euros
Import a pagar amb reducció:
17.041,71 euros
Import no justificat a donar de baixa:
1.946,59 euros
Número d'operació anterior:
2017056697
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Total: 17.041,71 euros

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Donar de baixa el crèdit entre l’import concedit i l’import lliurat.
Cinquè. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció
General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 39.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
I LLIURAMENT, AMB REDUCCIÓ, DE L’APORTACIÓ DEL PROGRAMA
D’INVERSIONS 2017, DEL CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS, AL CONSELL COMARCAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de data 1 d’abril de 2016, va aprovar
el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació
de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis
municipals (2016-2019), que va ser signat pels consells comarcals en data 13
de maig de 2016.
2. La Junta de Govern de data 12 de maig de 2017, va aprovar el Pla
d’Assistència i cooperació municipal del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
3. D’acord la clàusula 12.7 del Conveni marc, els consells comarcals
presenten la documentació justificativa de les accions incloses al programa
d'Inversions en el termini màxim de dos mesos després de la finalització de
l'actuació i segons la clàusula 12,8 b) es poden fer pagaments parcials en
funció del grau d'execució.
4. La documentació justificativa presentada dins de termini pel consell
comarcal relacionat a la part resolutiva d’aquesta proposta, ha estat revisada i
s’ha comprovat que s’adequa a la finalitat del programa i a les clàusules del
Conveni, si bé la despesa justificada és inferior al pressupost inicial.
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5. S’ha comprovat que a l’aplicació pressupostària 2018-1010-943-76500-02
hi ha consignació pressupostària 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. En cas que el beneficiari tingui deutes pendents amb aquesta Diputació es
procedirà, d'ofici, a la compensació del deute

FONAMENTS DE DRET
1. Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació
de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis
municipals (2016-2019), signat en data 13 de maig de 2016.
2. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb
la disposició transitòria tercera a), de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot el que no
contradigui la Llei 39/2015 citada anteriorment.

Per tant, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la justificació presentada pel Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, relativa al Programa d'Inversions 2017 del Conveni marc amb
la Diputació.
Segon.- Lliurar al beneficiari que s’indica a continuació, les aportacions que
es detallen:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Municipi: Montblanc
Concepte subvenció: I1. Camins municipals
Data Acord concessió: 12-05-2017
Aplicació Pressupostària: 2018-1010-943-76500-02
Pressupost Elegible: 82.934,00 euros
Import concedit: 80.534,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 97,11%
Despesa justificada: 134.260,00 euros
Import a pagar amb reducció: 80.381,50 euros
Import no justificat a donar de baixa: 152,50 euros
Número d'operació anterior: 2017024455
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Total: 80.381,50 euros

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació i
notificar-lo al beneficiari.
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 davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Ocupació i Emprenedoria
PUNT 40.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓ
INTERCOMARCAL DE CCOO A TARRAGONA (CONC) PER A
DESENVOLUPAR PROGRAMES DE DINAMITZACIÓ LABORAL I PUNTS
D’ATENCIÓ A LES PERSONES ATURADES PER A L’ANY 2018.
Exposició de 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 de Polítiques Actives d’Ocupació del pressupost per
a l’exercici 2018 hi ha una assignació nominativa de subvenció a favor de la
Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) per a desenvolupar
programes de dinamització laboral i punts d’atenció a les persones aturades
per a l’any 2018 per import de 18.000,00 € (aplicació pressupostària 2018
8040 241 48903).
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La Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona ha acreditat documentalment,
que està legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic i no
es deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona, i que 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 beneficiaria d’una subvenció pública.
Per altra banda, 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 té com a missió contribuir al desenvolupament
equilibrat del territori, i 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.
La Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) està duent a terme,
dins dels seus plans d’actuació comarcal i municipal, respectivament,
programes de d’assessorament i orientació laboral a persones aturades o en
actiu que cerquin una millora en la seva ocupabilitat actual. Les actuacions
pròpies de la Unió Intercomarcal de CCOO a Tarragona (CONC) són, entre
d’altres l’assessorament tècnic-jurídic laboral.
L’activitat subvencionada comporta el desenvolupament de les següents
actuacions:
Assessorament, orientació i formació mitjançant programes i cursos de
formació específics sobre tècniques d’inserció i reinserció laboral.

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
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques i la Llei 40/2015 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per tot el que antecedeix, S’ACORDA:
1.

Concedir una subvenció a:
Entitat

Unió

Activitat
Programes de

Pressupost Pressupost
total
elegible
27.000,00 € 27.000,00 €

%
66,67

Subvenció

Partida

18.000,00 € 8040 241
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Intercomarcal de
CCOO a
Tarragona
(CONC)

dinamització
laboral i punts
d’atenció a les
persones
aturades per a
l’any 2018

48903

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 té 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. La Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona (CONC), ha de justificar
l’aplicació del fons mitjançant la presentació de la documentació
següent d’acord amb els 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) 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.
6. El termini per presentar la documentació justificativa és com a màxim
fins a tres mesos des de la data de finalització de l’activitat
subvencionada.
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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 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.
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 el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del president
de la Diputació.
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SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 41-PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'ADQUISICIÓ
D'ELECTRÒNICA DE XARXA EN ALTA DISPONIBILITAT PER A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern de data 16 de febrer de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert (no
harmonitzat), per l'adquisició d'electrònica de xarxa en alta disponibilitat per a
la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 49.400,00
euros (IVA exclòs) .
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 28 de març de 2018, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels tres (3) licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL

2

TELNET SISTEMAS 2008, SL

3

ACUNTIA, SA

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura dels sobres B (Proposició econòmica i documentació) amb el
resultat següent:
Sobre B:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1

TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS,
SL

2

TELNET SISTEMAS 2008, SL

3

ACUNTIA, SA

Criteri 1: Oferta econòmica (IVA Exclòs)... de 0 a
10 punts.

1.

43.258,49.-€

1.

29.418,75 €

1.

30.387,60 €
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Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d’acord amb el criteri establert en l’apartat m) del quadre de
característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives
particulars). L’acta de la Mesa es publicarà al Perfil de Contractant.
4. En data 4 d'abril de 2018, el responsable del contracte, el cap de Secció de
Comunicacions, va emetre informe indicant que les ofertes presentades per
TELNET SISTEMAS 2008, SL I ACUNTIA, SA podien considerar-se anormals
o desproporcionades, el qual es transcriu a continuació:
"INFORME
Vistes les ofertes econòmiques presentades pels licitadors següents amb els imports
que es detallen a continuació:
Licitador
TELNET
ACUNTIA
TECNOCOM

Import total (IVA exclòs)
29.418,75 €
30.387,60 €
43.258,49 €

D'acord amb l'import base de licitació de 49.400€ (IVA exclòs) i amb l'"ANNEX 1"
punt "m) Criteris de valoració" apartat titulat "Càlcul de les ofertes amb valors
anormals" del Plec de Clàusules Administratives i subpunt 5.2 que regeix el càlcul de
baixes quan concorren 3 licitadors,
S'INFORMA:
Que les ofertes de les següents empreses TELNET i ACUNTIA, presenten una
oferta inferior a un 25% respecte el pressupost base de licitació, i estan per tant, en
baixa desproporcionada.
Licitador
TELNET
ACUNTIA
"

% baixa
40,45 €
38,49 €

5. Dins el termini establert, les empreses esmentades van presentar la
documentació justificativa de les seves ofertes i en data 10 d'abril de 2018, el
responsable del contracte, el cap de Secció de Comunicacions, va emetre
informe d'acceptació de les justificacions, el qual es transcriu a continuació:
"S’ha rebut justificació de valor anormal o desproporcionat de les empreses
ACUNTIA i TELNET. Les empreses justifiquen, sota la seva responsabilitat que,
principalment pel seu nivell de partner amb el fabricant poden oferir el maquinari i
serveis d'instal·lació a un preu molt competitiu.
Efectuada consulta a la unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions en
relació amb quin ha de ser el criteri de valoració d'aquestes justificacions d'ofertes
amb valors desproporcionats, la corresponent unitat indica que el que s'ha de valorar
és si amb les justificacions presentades és possible complir amb el contracte amb
els requeriments que s'han fixat, i en quant a la documentació a presentar pels
licitadors, segons les característiques de la justificació el licitador aportarà la que
consideri necessària. En base a aquest criteri es considera que les justificacions
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presentades per les empreses ACUNTIA i TELNET poden complir amb el contracte
segons els requeriments tècnics demanats."

6. En data 14 de maig de 2018, el responsable del contracte, el cap de
Secció de Comunicacions, va emetre informe de valoració d’ofertes de la
contractació per a l'Adquisició d’electrònica de xarxa en alta disponibilitat per
a la Diputació de Tarragona (SOBRE B), el qual es transcriu a continuació:
" Vistes les tres ofertes presentades pels licitadors, la puntuació dels criteris de
valoració, queda de la següent forma:
Licitador

Import licitador

Puntuació total

(21% IVA inclòs)
TELNET
ACUNTIA
TECNOCOM

35.596,69 €
36.768,99 €
52.342,77 €

10
9,50
3,07

El mecanisme de valoració s’ha realitzat en base als criteris de valoració especificats
en el plec de condicions tècniques del concurs en l'apartat sisè, sent aquests:
Criteri de Valoració avaluable de forma automàtica (de 0 a 10 punts)
a) Oferta econòmica ...................................................................de 0 a 10 punts
L'assignació de la puntuació en aquest criteri s'efectuarà mitjançant l'aplicació de la
següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import
base licitació – oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de
tots els licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta
puntuació són sense IVA.
Sent l'import base de licitació 59.774,00 €
Per tant, es proposa adjudicar el contracte a l'oferta amb menor import, sent aquesta
la de l'empresa TELNET."

7. En data 23 de maig de 2018, la Mesa de Contractació va acceptar i va assumir
aquests informes i va acordar:
- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d'adquisició
d'electrònica de xarxa en alta disponibilitat per a la Diputació de Tarragona a
l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, S.L, per un import de 29.418,75 € (IVA
exclòs), per resultar ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’article 151.2 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. .
- Establir l'ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 151.2, que és el següent:
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Núm. Empresa
ordre
1
2
3

TELNET SISTEMAS 2008, S.L
ACUNTIA SA
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, SL

Puntuació
total
10
9,50
3,07

8. En data 5 de juny de 2018, TELNET SISTEMAS 2008, S.L (NIF
B43949023) ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva
per un import de 1.470,94 €, segons carta de pagament núm. 2018000456 i,
posteriorment la resta de documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
9. En data 12 de juny de 2018, la Intervenció General ha emès informe
favorable de la fiscalització limitada previa a l’adjudicació.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 151 i 156 del TRLCSP, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015 amb núm. de registre 2015-2266.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 23 de
maig de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte de l'adquisició d'electrònica de xarxa en alta
disponibilitat per a la Diputació de Tarragona a l’empresa TELNET
SISTEMAS 2008, S.L (NIF B43949023), per presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa (10 punts), per un import de TRENTA-CINC
MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
(35.596,69) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA Exclòs) 29.418,75 €
IVA 21%
6.177,94 €
Preu del contracte 35.596,69 €
Tercer. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2018-9020-920-63600-01– op. 2018002875 -A de la Diputació
de Tarragona.
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Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula
16a.7 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de
15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de
l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al
que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant
Setè. 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 recepció de la notificació.

-

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

INTERVENCIÓ

PUNT 42.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES I
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions d’aprovació,
s’han emès els informes de fiscalització favorable per tal d’aprovar les
factures i els justificants de despesa.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
i liquidació d'obligacions.
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3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de
justificants de despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de
pagament d’exercicis anteriors.
S'ACORDA:

1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de
l'exercici 2018 que es relacionen i s’annexen a l'expedient, per un import total
de 406.551,13 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions
pressupostàries corresponents:
Presidència i Planificació
Núm. 01452

31.988,56 €
31.988,56 €

Secretaria - Intervenció
Núm. 01414
Núm. 01441
Núm. 01444
Núm. 01462
Núm. 01483

16.700,89 €
379,00 €
935,78 €
3.900,79 €
5.445,00 €
6.040,32 €

Serveis Interns
Núm. 01424
Núm. 01445

5.481,45 €
68,33 €
5.413,12 €

Recursos Humans
Núm. 01469

7.922,01 €
7.922,01 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01463
Núm. 01471

10.592,19 €
6.628,23 €
3.963,96 €

SAM
Núm. 01419
Núm. 01420
Núm. 01449
Núm. 01450
Núm. 01451
Núm. 01465

12.732,13 €
3.224,29 €
2.662,00 €
175,33 €
280,50 €
5.095,31 €
1.294,70 €

SAC
Núm. 01412
Núm. 01417
Núm. 01438
Núm. 01440
Núm. 01458
Núm. 01466
Núm. 01467

30.432,70 €
8.945,50 €
3.555,36 €
300,00 €
1.413,00 €
4.456,70 €
8.433,66 €
3.328,48 €

SAT

290.701,20 €
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Núm. 01474
Núm. 01475

8.774,39 €
281.926,81 €

2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i
s’annexen a l'expedient, per un import total de 587,82 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Recursos Humans
Núm. 01468

300,00 €
300,00 €

SAM
Núm. 01418

287,82 €
287,82 €

3. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 43.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE
BESTRETA DE CAIXA FIXA.
Vist el compte justificatiu de Bestreta de Caixa Fixa presentada segons
relació comptable que s'annexa a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la
seva aplicació vigent al pressupost, essent l'import total de 1.228,47 EUROS
(€) segons detall següent,
S'ACORDA:
1.- Aprovar les relacions següents:
CORPORACIÓ.................................................................... 1.228,47 €
Núm. 01355 (RH-emprenedoria)........................................ 206,55 €
Núm. 01413 (SAT- Conservació)....................................... 436,09 €
Núm. 01443 (EAD Reus)..................................................... 417,76 €
Núm. 01448 (EAD Tortosa)................................................. 168,07 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la
respectiva caixa i per l'import relacionat.

PUNT 44.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
DOMICILIADES DEL MES DE JUNY.
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Examinats els préstecs domiciliats tramesos durant el mes de juny de 2018 i
de conformitat amb el procediment que s'estableix en les Bases d'Execució
del vigent pressupost.
S'ACORDA:
1.- Aprovar els justificants de les despeses domiciliades presentades segons
càrrecs bancaris que s'annexen a l'expedient, atès que han estat degudament
conformades pel personal autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la
seva aplicació al pressupost vigent, éssent l'import total de 741.237.89 Euros
segons el detall següent:
Relacions Corporació...................................................
Núm. 01434 (préstecs).....................................................

741.237.89 €
741.237.89 €

2.- Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a saldar el pendent d'aplicació
generat pels imports relacionats.

PUNT 45.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I LLIURAMENT
DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER CONVENIS I/O
SUBVENCIONS NOMINATIVES CONCEDIDES DE MANERA DIRECTA.
S'han rebut diverses propostes de resolució de diversos departaments de la
Diputació de Tarragona, respecte la documentació presentada per les entitats
que es relacionen a continuació, per justificar les subvencions concedides en
els convenis aprovats pels acords que així mateix s'indiquen, o bé per
justificar les subvencions nominatives concedides de manera directa.
S'han revisat i comprovat que compleixen els extrems assenyalats a les
bases d'execució del pressupost i els requisits bàsics establerts a la Instrucció
de Control Intern de la Diputació de Tarragona per a la fiscalització limitada
prèvia.

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats, amb
les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions pressupostàries així
mateix assenyalades:
SAC - Cultura:
1. Subvenció nominativa amb l'Arquebisbat de Tarragona
Acord Junta Govern: 18/05/2018
Objecte de la subvenció: Restauració de les sarges de la Catedral de
Tarragona 2018
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Quantitat concedida:30.000,00 euros
Pressupost elegible: 200.349,28 euros
Despesa justificada: 109.038,93 euros
Quantitat parcial a lliurar: 16.323,12 euros
Import restant: 13.676,88 euros
Aplicació pressupostària: 2018 2010 336 78017 01
SAM - Medi Ambient:
2. Conveni amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Acord Junta Govern: 11/12/2015
Objecte de la subvenció: Mobilització dels recursos forestals al Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre
Quantitat concedida: 16.424,00 euros
Pressupost elegible: 16.424,00 euros
Despesa justificada: 17.227,53 euros
Quantitat a lliurar:16.424,00 euros
Aplicació pressupostària: 2018 1200 172 46704 02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que s'adjunten a
l'expedient, per un import total de 32.747,12euros:
SAM-MSET .............................................................................16.424,00 euros
Núm. 1480 ................................................................................16.424,00 euros
SAC-CULTURA ......................................................................16.323,12 euros
Núm. 1481 ................................................................................16.323,12 euros
Tercer.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona per fer
efectius els pagaments corresponents a les subvencions que s'indiquen i als
beneficiaris que figuren a les relacions d'aprovació que s'adjunten a
l'expedient.
Quart.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
Cinquè.- 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.

PUNT 46.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS I CERTIFICACIONS DEL
PAM.
Vistes les 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.
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Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen a
continuació, per un import total de 126.724,45 euros, segons el detall
següent:
SAM - AITC
Núm. 1490 ........................................................................... 93.351,72 euros
SAC - CULTURA
Núm. 1491 ........................................................................... 33.372,73 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents beneficiaris
de les subvencions concedides en el seu dia i que consten a les relacions
comptables relacionades.
2.- Reconèixer l'obligació per part de la Diputació de Tarragona per fer
efectius els pagaments corresponents a les subvencions que s'indiquen i als
beneficiaris que figuren a les relacions d'aprovació que s'adjunten a
l'expedient.
3.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
4.- 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.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan són les onze
del matí, jo la Secretària dono fe.
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