Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 22 d'octubre de 2019.
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Joaquim Nin Borreda
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 22 d'octubre de 2019
Hora d'inici: 13:06
Hora de finalització: 13:12
Lloc: Sala Julio Antonio
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Assistents:
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Pau Ricoma Vallhonrat (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·lma. Sra. Noemi Llaurado Sans (ERC)

Sota la presidència del Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borredà per absència de la Il·lma. Sra.
Noemí LLauradó Sans Presidenta de la Corporació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila com a Interventor de la Diputació.
Essent les 13:06 h del matí, excusada la assistència dels membres que més amunt es
relacionen, queden reunits en segona convocatòria amb el quòrum establert a l'article 113.
c) del RD 2568/1986, al Saló de Comissions "Julio Antonio" d'aquesta Diputació els
membres de la Junta de Govern.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 14
d'agost de 2019, els membres de la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents
acords, tots ells per unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.

ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 8 D'OCTUBRE DE 2019.
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Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 8 d'octubre de 2019.

GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
Projectes Europeus i Regió del Coneixement
2. MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA REGULADA PEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI.
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
Considerant que la inversió en formació, recerca i innovació permet la dinamització, el
progrés i la modernització del territori, dels seus ciutadans, dels sectors econòmics, de les
institucions i del conjunt de les comarques tarragonines, es va acordar articular les
relacions ordinàries de foment de les activitats científiques i acadèmiques dutes a terme per
la Universitat Rovira i Virgili que contribueixen al desenvolupament i al reequilibri territorial
de les comarques tarragonines. L’instrument per a regular aquesta relació va ser un
Conveni Marc signat el 26 d’abril de 2016 i amb una vigència quadriennal (2016-2019).
El propòsit especificat als pactes és atendre les activitats universitàries les quals suposin
millora i avantatge competitiu als municipis tarragonins i contribueixin a la reorientació del
nostre sistema productiu basant-lo en la societat del coneixement com a instrument de
millora i de modernització del territori i de la societat. Per la qual cosa, s’establí que la
Corporació disposaria una aportació econòmica en els corresponents exercicis
pressupostaris que s’ha situat en els 425.000 euros de mitjana.
Dins de l’esmentat Conveni Marc es preveu una Comissió mixta integrada per la presidenta
de la Diputació, la rectora de la URV i quatre representants de cada una de les institucions.
Les funcions d’aquesta Comissió són preparar, informar, valorar, prioritzar i fer el seguiment
de tots els assumptes que facin relació a les relacions entre ambdues institucions i en
especial les directament vinculades al Conveni Marc.
Atès que s’ha produït un canvi en la Corporació, per tal d’assegurar el correcte
funcionament de les relacions recollides en el Conveni Marc i evitar la paràlisi dels treballs
que li corresponen en el temps de vigència restant, es proposa que es procedeixi a la
renovació dels membres de la part de la Diputació, tenint en compte els darrers
nomenaments per part de la URV, fruit del canvi en el rectorat de la mateixa.
Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 04/11/2019 a les 14:51:38

del sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a
subvencions.
Conveni - Acord marc de col·laboració entre la Diputació
Universitat Rovira i Virgili, 2016-2019.
Decret número 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019,
competències de la Presidència a la Junta de Govern.

d’obres, activitats i
la Llei general de
de Tarragona i la
de delegació de
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Modificar la composició de la Comissió Tècnica Diputació-URV que queda
configurada pels següents representants:
Per part de la Diputació de Tarragona
Sra. Noemí Llauradó Sans -- Presidenta de la Diputació de Tarragona
Sr. Joaquim Nin Borredà – Vicepresident primer i Diputat delegat d’Hisenda de la Diputació
de Tarragona
Sr. Pere Granados Carrillo – Diputat delegat de Coneixement i Qualitat
Sra. Maria Teresa Mariné Solé – Diputada delegada d’Aplicacions Informàtiques i
Excel·lència Interna.
Sr. Josep Maria Elorduy Vidal – Director tècnic de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement.
Per part de la Universitat Rovira i Virgili
Dra. Maria José Figueras Salvat - Rectora de la Universitat Rovira i Virgili
Dr. Jordi Sardà Pons – Vicerector d’Economia
Dra. Cori Camps Llauradó – Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís
Social
Dr. Francisco Medina Cabello – Vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement
Dra. Laura Roman Martín – Secretària general

Segon.- Notificar-ho als interessats i a la Universitat Rovira i Virgili.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
3. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT
DEL CONVENI MARC 2016-2019. PROJECTE 2019/12: “PUBLICACIÓ: EL PERIODISME
A LES COMARQUES TARRAGONINES”.
De conformitat amb la proposta de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 22 de gener de 2016, va aprovar el Conveni marc de
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2016 al
2019, en el qual es regula la participació econòmica d’aquesta corporació en les activitats
universitàries de la URV, tant en l’àmbit de la docència com en el de la investigació,
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vinculades a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre i que
promoguin un nou model econòmic basat en la societat del coneixement com a instrument
de millora i modernització del territori.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la
Diputació per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la
corresponent disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de
concessió.
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Per acord de la Junta de Govern, d’1 de març de 2019, es va aprovar l’aportació pels
projectes per l’exercici 2019 dintre del conveni Marc URV entre la Diputació de Tarragona i
la Universitat Rovira i Virgili per un import de 425.000 € amb càrrec a la partida
5050.462.45101.01 del pressupost 2019 de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement del Gabinet de Presidència i Planificació. Posteriorment, per acord de la Junta
de Govern, de 24 de setembre de 2019, es va aprovar una ampliació d’aquesta aportació
fins als 445.000 €.
La Comissió Tècnica Diputació de Tarragona-URV, reunida en data 6 de març de 2019, va
valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni marc per a l’any 2019,
entre els quals s’inclou el projecte “Publicació: El periodisme a les comarques tarragonines”.
En data 31 de juliol de 2019 (RE 1-2019-0028113-1 de 31/07/2019) el Rectorat de la URV
va trametre la sol·licitud de subvenció pel projecte “Publicació: El periodisme a les
comarques tarragonines”.
La Universitat Rovira i Virgili va acreditar 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 deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Per tant, la unitat gestora
informa que l’entitat compleix els requisits per a ser beneficiari d’una subvenció pública.
Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic
del sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte Publicació:
El periodisme a les comarques tarragonines, d’acord amb el Conveni Marc URV 20162019, exercici 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
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Concepte: Conveni marc URV - 2019/12: “Publicació: El periodisme a les
comarques tarragonines”
Pressupost elegible: 24.700,00 euros
% concedit: 60,73 %
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2019-5050-462-45101-01
IVA: No deduïble. Inclòs en la despesa elegible.
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Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació
URV, en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de
transferència de coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la
URV, en virtut del qual la gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la
innovació, en tant que la transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és
assumida per la Fundació URV.

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

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

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

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

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

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual 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 altres elements de divulgació on consti el suport de la
Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 31 de març de 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per
presentar la documentació justificativa en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per la Gerència de la URV, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al
BOPT del 27 de febrer de 2019.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
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Setè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció de la
Diputació de Tarragona..
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA SOCIETAT
MUNICIPAL PROSCENI EL VENDRELL S.L.M PER A LES ACTIVITATS DE L’AUDITORI
PAU CASALS. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’any 2018 per acord del Ple de l’Ajuntament del Vendrell es va dissoldre el Patronat
Municipal Auditori Pau Casals, i aquest mateix any la gestió de les activitats de l’Auditori
passa a la societat municipal Prosceni, S.L.M. del Vendrell, ens creat per l’Ajuntament del
Vendrell que té entre els seus objectius gestionar i promocionar les arts escèniques i
musicals a través dels corresponents programes de temporada.
2. L’Auditori Pau Casals anualment té una programació musical estable i celebra també
cada any el Festival Internacional de Música Pau Casals, amb aquest motiu, Prosceni S.L.
M. en data 14 d’agost de 2019, demana una subvenció a la Diputació per a dur a terme
aquestes activitats i tramet un pressupost de despeses de 226.000 euros.
3. L'entitat compleix tots els requisits establerts a la normativa reguladora per obtenir la
condició de beneficiaria.
4. Prosceni, S.L.M. 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 en la programació de música que
anualment és dur a terme l’Auditori Pau Casals del Vendrell, inclòs el Festival Internacional
de Música Pau Casals, actuació d’especial rellevància, ja que compta amb la presència de
formacions musicals de reconegut prestigi, i representa també una promoció i difusió a
nivell internacional del municipi del Vendrell.
6. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i
les que corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació
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habitual i a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què
disposa.
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7. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-47935, amb un import de 40.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 Prosceni El Vendrell S.L.M. una subvenció per la programació anual
de l’Auditori Pau Casals del Vendrell, 2019, en els termes següents:
Beneficiari: Prosceni El Vendrell S.L. M.
Municipi: El Vendrell
Concepte:. Programació anual de l’Auditori Pau Casals del Vendrell
Pressupost Elegible: 226.000 euros
% concedit: 17,70%
Import concedit: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/47935
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 des de l’endemà de 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 número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si 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
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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.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
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- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 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 dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, 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 se 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. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones
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Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la Presidenta de la Diputació.
5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSOS BENEFICIARIS PER A
PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE L'ANY 2019. TERCERA
RESOLUCIÓ.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1.- Diversos peticionaris han demanat el suport per a publicacions locals i comarcals
d'acord amb la convocatòria publicada en el BOP de data 14 de març de 2019.
2.- S’han aplicat a les esmentades sol·licituds els criteris de valoració continguts en la
convocatòria.
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 3.207,90 euros de l’anterior que,
sumats als 13.333,33 euros fan un total de 16.541,23 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.
6.- La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
Subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’
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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 als beneficiaris que es relacionen una subvenció per l'import que es fa
constar en cada cas.
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Segon.- En el pressupost elegible que consta en cada cas ja s'ha descomptat l’import de l’
IVA dels pressupostos presentats per aquells beneficiaris que correspongui, ja que, d'acord
amb la Llei general de subvencions, l'IVA deduïble no es considera despesa
subvencionable.
Beneficiari: Centre d'Estudis d'Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Suport a la publ.: Estudis Altafullencs 43
Pressupost elegible: 2.324,39 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 348,66 euros
Justificació: Lliurament de 14 exemplars de la publicació
Beneficiari: Botarga Produccions
Municipi: Barcelona
Concepte: Suport a la publ.: Calendari de festes del mar
Pressupost elegible: 13.354,74 euros
% concedit: 10,00%
Import concedit: 1.335,47 euros
Justificació: Lliurament de 22 exemplars de la publicació
Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Suport a la publ.: Macondo Beach
Pressupost elegible: 2.899,99 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 580,00 euros
Justificació: Lliurament de 24 exemplars de la publicació
Beneficiari: Associacio de Timbals i Bestiari de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Suport a la publ.: El lluert va de viatge
Pressupost elegible: 889,60 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 133,44 euros
Justificació: Lliurament de 4 exemplars de la publicació
Beneficiari: Ajuntament de Constantí
Municipi: Constantí
Concepte: Suport a la publ.: Trobada d'armats
Pressupost elegible: 3.911,53 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 782,31 euros
Justificació: Lliurament de 2 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Associació la Cana
Municipi: Flix
Concepte: Suport a la publ.: Flix en guerra (1936-1939)
Pressupost elegible: 1.085,00 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 162,75 euros
Justificació: Lliurament de 6 exemplars de la publicació
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Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Suport a la publ.: 25 anys de lo Flix d'abans
Pressupost elegible: 3.675,05 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 735,01 euros
Justificació: Lliurament de 20 exemplars de la publicació
Beneficiari: Centre de Documentacio Ecomuseu dels Ports
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: Suport a la publ.: Sovatge 2
Pressupost elegible: 1.268,67 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 190,30 euros
Justificació: Lliurament de 5 exemplars de la publicació
Beneficiari: Ajuntament de Perafort
Municipi: Perafort
Concepte: Suport a la publ.: El Codony, els Quarts
Pressupost elegible: 5.644,08 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 1.128,82 euros
Justificació: Lliurament de 8 exemplars de la publicació
Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Suport a la publ.: El castell de Vallmoll
Pressupost elegible: 4.343,04 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 868,61 euros
Justificació: Lliurament de 10 exemplars de la publicació
Beneficiari: Institut d'Estudis Vallencs
Municipi: Valls
Concepte: Suport a la publ.: Quaderns de Vilaniu, 75
Pressupost elegible: 3.488,74 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 523,31 euros
Justificació: Lliurament de 21 exemplars de la publicació
Beneficiari: Coral Cors Alegres de Valls
Municipi: Valls
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Concepte: Suport a la publ.: Cors Alegres 50 anys
Pressupost elegible: 3.556,80 euros
% concedit: 15,00%
Import concedit: 533,52 euros
Justificació: Lliurament de 7 exemplars de la publicació
Beneficiari: Ajuntament de Vila-rodona
Municipi: Vila-rodona
Concepte: Suport a la publ.: Terra d'abans
Pressupost elegible: 2.402,40 euros
% concedit: 20,00%
Import concedit: 480,48 euros
Justificació: Lliurament de 14 exemplars de la publicació
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Total: 7.802,68 euros
Segon.- Els imports indicats més amunt seran abonats amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019-2010-334-48906-01, 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 de la Diputació, situat al carrer Santa Anna, núm. 8
de Tarragona (edifici del Museu d'Art Modern d’aquesta Diputació).
Tercer.- L’import de 8.738,55 €, no esgotat en aquesta resolució, s’acumularà a la següent.
Quart.- Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria, la subvenció s’entén
acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la publicació de la resolució de la seva concessió.
Cinquè.- 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 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ALS CONSELLS
ESPORTIUS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS D’ESPORT
BASE. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. Els Consells Esportius de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre tenen
com a un dels seus objectius prioritaris l’organització d’activitats esportives adreçades a
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nens i nenes en edat escolar i fomentar les actituds i valors de l’esport a través de
programes comarcals com: promoció de l’esport en els centres educatius i pels propis
alumnes, plans de formació per al professorat, programes d’esport i família, esport a l’
entorn marí, jocs tradicionals, jornades, trobades...
2. Quatre consells esportius de la demarcació actuen com a organitzadors d'accions
esportives coordinades per a tota la resta de consells de la demarcació, per la qual cosa
demanen un major import de subvenció per a destinar-lo a les despeses d'aquestes
actuacions transversals i de foment dels valors esportius.
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3. El Consell Esportiu del Priorat, per diverses circumstàncies no presenta sol·licitud, ja que
temporalment ha suspès la realització d'activitats.
4. Els Consells Esportius de la demarcació de Tarragona compleixen tots els requisits
establerts a la normativa reguladora per obtenir la condició de beneficiaris, així mateix 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.
5. Els Consells Esportius de la demarcació de Tarragona acrediten mitjançant declaració
responsable que compleixen amb la normativa de protecció jurídica del menor.
6. La Diputació de Tarragona té la voluntat de participar en el finançament de les activitats
formatives d’esport base, que organitzen els Consells Esportius de la demarcació de
Tarragona amb la finalitat de fomentar entre la població en edat escolar, hàbits saludables, l’
esport individual i en equip i educar a través de l’esport en actituds i valors.
7. Per les seves característiques les esmentades peticions no s’ajusten a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, 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 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-341-48919, amb un import de 344.000 euros per aquests
beneficiaris i per aquestes actuacions.
Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40
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5.

/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 als Consells Esportius de la demarcació de Tarragona , una subvenció
per un import total de 344.000 euros, de la partida 2010-341-48919 del pressupost vigent
per la realització d’activitats d’esport base, l’any 2019, en els termes següents:
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Els criteris de distribució que s’han tingut en compte per assignar els imports que figuren
en el quadre següent, per les activitats d’esport base són: despeses del programa de cada
consell en funció de les característiques de l’activitat, dels participants, dels recursos
humans i el material que s’hi destina i altres factors com: nombres de municipis comarcals,
transport públic, nombre de centres educatius i nombre d’alumnes i mobilitat necessària
dels participants.
Consell Esportiu

Pressupost elegible

C. E. de l’Alt Camp

29.806,76

C.E. del Baix Camp

84.937,96

C.E. del Baix Ebre

38.812,94

C.E. del Baix Penedès

45.174,23

C.E. de la Conca de Barberà

16.482,39

C.E. del Montsià

40.850,00

C.E. de la Ribera d’Ebre

14.658,70

C.E. del Tarragonès

79.839,90

C.E. de la Terra Alta

12.039,56

TOTAL

Import de la
subvenció
29.806,76
72.437,96
37.312,94
45.174,22
13.751,08
39.433,74
14.512,76
79.530,98
12.039,56

%

100%
85,28%
96,14%
100%
83,43%
96,53%
99,00%
99,61%
100%

344.000,00

Els imports concedits d’aquesta subvenció tenen 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 des de l’endemà de 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 04/11/2019 a les 14:51:38

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 número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
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El pressupost elegible indicat per a cada beneficiari inclou l'IVA. No obstant això, l'IVA
deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions. Per tant, en el moment de la justificació, els beneficiaris hauran de declarar el
règim d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a
subvencionable.
- Si 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.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, 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
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació
sobre transparència.
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El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se 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. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
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 als beneficiaris i comunicar-ho a Intervenció.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ
PRIVADA TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA PER A LA IMPLANTACIÓ
D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA MILLORA I LA QUALITAT. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Fundació Privada Tutelar de les comarques de Tarragona, és una entitat sense ànim
de lucre que té per objecte l'assistència, promoció i afavoriment de les persones amb
discapacitat, principalment intel·lectual, persones amb malaltia mental i/o persones grans
en l'àmbit territorial prioritari de la província de Tarragona, per aconseguir una veritable
justícia i igualtat social, basada en la defensa i el respecte per la persona tutelada.
2. La Fundació Privada Tutelar de les comarques de Tarragona, necessita i valora els
recursos externs com a font de noves possibilitats i com a una gran oportunitat per la
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integració a la comunitat de les persones ateses. Aquest any 2019, en data 1 d’agost de
2019 sol·licita una subvenció per a la implantació d’un sistema de gestió de millora i
qualitat. El pressupost d’aquesta actuació és de 15.930,92 euros, amb IVA no deduible.
3. La Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona compleix tots els requisits
establerts a la normativa reguladora per obtenir la condició de beneficiari, així mateix 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.
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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 tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a
disposició de la ciutadania per 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 que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, 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 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-231-48950, amb un import de 10.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 la Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona una
subvenció per a Ia implantació d’un sistema de gestió de millora i qualitat de l’entitat, l’any
2019.
Beneficiari: Fundació privada Tutelar de les comarques de Tarragona
Municipi: Torredembarra
Concepte: Implantació d’un sistema de gestió de millora i qualitat
Pressupost Elegible: 15.930,92 euros
% concedit: 62,77%
Import concedit: 10.000 euros
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Aplicació pressupostària: 2010/231/48950
Observació: En cas que l’entitat tingui IVA deduïble, els pressupostos presentats han de
ser sense IVA.
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 des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb
la tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor/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 número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor.
- Si 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.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- 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.
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El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
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La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, 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
complir amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se 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 se 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. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.

Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.

Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la Presidenta de la Diputació.
8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ A
AJUNTAMENTS PER A ACTUACIONS DE GRUPS I PERSONES INSCRITS EN EL
CATÀLEG DE PROGRAMACIONS CULTURALS. RESOLUCIÓ 7.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1. Diversos ajuntaments de les comarques de Tarragona han presentat la documentació
preceptiva per sol·licitar la concessió i el reconeixement de l'obligació per a la contractació
d’activitats inscrites en el catàleg de programacions culturals vigent dins de la convocatòria
aprovada per Junta de Govern de 8 de març de 2019 i publicada el 14 de març de 2019. La
modificació de la convocatòria aprovada per Junta de Govern de 12 d'abril de 2019 i
publicada el 24 d'abril de 2019.
2. Aquesta unitat gestora ha revisat els expedients de justificació presentats i ha comprovat
que les actuacions justificades són subvencionables i compleixen amb els requisits
establerts a la convocatòria.
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3. El crèdit assignat a cada resolució és de 100.000 euros amb un total de 12 resolucions
anuals segons s’estableix a la convocatòria vigent.
4. D'acord amb l'establert al punt 11 de la convocatòria, el crèdit no esgotat en un
procediment s'acumularà en el següent, per tant en aquesta proposta el crèdit disponible és
de 100.309,12 euros: els 100.000 euros d'aquesta resolució núm. 7 més 309,12 euros
restants de la resolució núm. 6.
5. La Unitat Gestora informa que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per
accedir a les subvencions, d'acord amb la informació de la qual es disposa.
6. Els peticionaris 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, també s’ha comprovat que no són deutors per cap
concepte de la Diputació de Tarragona.
7. L’òrgan gestor manifesta que no ha estat dictada cap resolució declarativa de la
procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament per
alguna de les causes que s’estableixen a l’article 37 de la Llei general de Subvencions.
8. Així mateix manifesta que no ha estat acordada per l’òrgan concedent, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar al
beneficiari referits a aquesta subvenció.
9. En l'aplicació pressupostària 2010-334-46201 del pressupost vigent hi ha crèdit suficient
per atendre aquestes obligacions.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
* Bases generals 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:
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Primer.- Concedir a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46201 les següents
subvencions als ajuntaments pel concepte i per l'import que en cada cas es fa constar:
Beneficiari:

Ajuntament de Bellmunt del Priorat

Concepte subvenció:

Brinca Park el 14 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Concepte subvenció:

ORQUESTRA LA CONTINENTAL el 10 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2900 euros

Import concedit:

2900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 7 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Concepte subvenció:

VARIETATS 2020 el 8 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Olla Barrejada el 9 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Colldejou

Concepte subvenció:

BALL DE DIABLES DE LA SELVA DEL CAMP el 10 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

442 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cornudella de Montsant

Concepte subvenció:

WONDER DANCE el 14 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

1000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cornudella de Montsant

Concepte subvenció:

colla castellera xiquets de reus el 18 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Cornudella de Montsant

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres Balandra el 19 d'agost de 2019
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Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

696 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 9 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2300 euros

Import concedit:

2300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

Orquesta CHARLOTTE el 17 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Duesaigües

Concepte subvenció:

EL RINCON DE LA HABANA el 14 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2200 euros

Import concedit:

2200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

TALLERS DE CONSTRUCCIÓ KAPLA el 29 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

434,51 euros

Import concedit:

434,51 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

XARANGA TARORATA el 28 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

GRUP LOREN el 26 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

zona de baile sl. el 27 de juliol de 2019. Actuació 1

Pressupost Elegible:

1089 euros

Import concedit:

1089 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp

Concepte subvenció:

zona de baile sl. el 27 de juliol de 2019. Actuació 2

Pressupost Elegible:

2420 euros

Import concedit:

1318,49 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Figuerola del Camp
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Concepte subvenció:

Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès el 27 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

850 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

FACTOR QUARTET el 17 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

1915 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Marçà

Concepte subvenció:

grup 4 raons el 18 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2500 euros

Import concedit:

2500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Nulles

Concepte subvenció:

Himalaya Orquestra el 26 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

5500 euros

Import concedit:

5500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Nulles

Concepte subvenció:

SHOW MOST GO ON - QUEEN TRIBUTE el 25 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

3850 euros

Import concedit:

592 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Pratdip

Concepte subvenció:

ORQUESTRA EUROPA el 20 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

6000 euros

Import concedit:

6000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Querol

Concepte subvenció:

FAN FAN SHOW el 15 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Som 2 Espectacles - gran tobogan aquàtic + parcs inflables aquàtics
/terrestes + discomòbils el 28 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

907,5 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Ball de Diables de Cambrils 'Els Cagarrieres' el 26 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

1100 euros

Import concedit:

1100 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Riudecanyes

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 6 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Riudecols

Concepte subvenció:

ALMAS GEMELAS el 13 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Roquetes

Concepte subvenció:

Festa Videodisco el 1 de gener de 2019

Pressupost Elegible:

2150 euros

Import concedit:

2150 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Roquetes

Concepte subvenció:

vintage música el 23 de juny de 2019

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

950 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Sarral

Concepte subvenció:

ADSERÀ : GUITARRISTA el 24 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

300 euros

Import concedit:

238 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Solivella

Concepte subvenció:

Tàrraco Surfers el 16 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2200 euros

Import concedit:

1146 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Solivella

Concepte subvenció:

ORQUESTRA EUROPA el 18 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

6000 euros

Import concedit:

6000 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

ATELIERS el 11 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

360 euros

Import concedit:

360 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

ORQUESTRA BOLERO el 17 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1500 euros

Import concedit:

1500 euros
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Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Txaranga Bandsonats el 13 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Grup d'havaneres 'SONS DEL MAR' el 14 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

900 euros

Import concedit:

900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

Mano's Rock el 13 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

YOLANDA SANZ &FENIX el 13 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1900 euros

Import concedit:

1900 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Torroja del Priorat

Concepte subvenció:

COBLA REUS el 15 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1000 euros

Import concedit:

542 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

Cobla La Principal de Tarragona el 15 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

925 euros

Import concedit:

925 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

Tira-tira o La Fàbrica de Tires el 18 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1200 euros

Import concedit:

1200 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

VERSIÓ.CAT el 14 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1030 euros

Import concedit:

1030 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

Diables de Vilabella - C.A.C 'La Murtrera' el 14 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1100 euros
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Import concedit:

1100 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

Concepte subvenció:

DUO GUATEQUE el 15 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1600 euros

Import concedit:

1600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

ESTRELLES A LA PISTA el 28 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2400 euros

Import concedit:

2400 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

Cobla Cossetània del Casal Tarragoní el 25 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

800 euros

Import concedit:

800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Concepte subvenció:

EL RINCON DE LA HABANA el 28 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2200 euros

Import concedit:

2046 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Concepte subvenció:

LES VEUS DE REUS HAVANERES el 20 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

1290 euros

Import concedit:

1290 euros

Beneficiari:

Ajuntament de l'Ampolla

Concepte subvenció:

STRUC el 10 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

907,5 euros

Import concedit:

85 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Ball de Sant Miquel i diables de la Riera el 19 de juliol de 2019. Drac

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Ball de Sant Miquel i diables de la Riera el 19 de juliol de 2019. Correfoc

Pressupost Elegible:

1300 euros

Import concedit:

1300 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

LA BANDA DEL COCHE ROJO el 19 de juliol de 2019
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Pressupost Elegible:

3993 euros

Import concedit:

2800 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Xaranga la Murga el 21 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

Xaranga la Murga el 12 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Riera de Gaià

Concepte subvenció:

CASTELLERS D'ALTAFULLA el 20 de juliol de 2019

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

ROVELL D'OU el 2 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1050 euros

Import concedit:

1050 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

MIRACLE SEGUÍ - SOPRANO el 4 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

bambalina scp el 2 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1050 euros

Import concedit:

1050 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

MIRA COM BALLEN ! el 2 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

Colla Gegantera Sant Antoni el 3 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

500 euros

Import concedit:

500 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella
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Concepte subvenció:

SONANTA ESPECTACLES el 3 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

2178 euros

Import concedit:

2178 euros

Beneficiari:

Ajuntament de la Torre de Fontaubella

Concepte subvenció:

Fito Luri el 4 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

850 euros

Import concedit:

376,25 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Montmell

Concepte subvenció:

VERMOUTH YE-YÉ (60´S PARTY) el 29 de juny de 2019

Pressupost Elegible:

1590 euros

Import concedit:

1590 euros

Beneficiari:

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Concepte subvenció:

Wild Cherries Dixie el 16 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

700 euros

Import concedit:

700 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

ORQUESTRA MELODIA el 17 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

3800 euros

Import concedit:

3800 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

BANDA DE MÚSICA VILA DE FALSET el 17 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros

Beneficiari:

Ajuntament dels Guiamets

Concepte subvenció:

PopNRoll Cover Band. el 16 d'agost de 2019

Pressupost Elegible:

3500 euros

Import concedit:

1392 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

+ Globus el 3 de gener de 2019

Pressupost Elegible:

600 euros

Import concedit:

600 euros

Beneficiari:

EMD de Serra d´Almos

Concepte subvenció:

Mediterranea Quartet el 6 de gener de 2019

Pressupost Elegible:

1800 euros

Import concedit:

1800 euros
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Total: 100.192,75 euros
Segon.- L'import total disponible per aquesta resolució és de 100.309,12 euros, resten per
tant 116,37 euros que s'acumulen a la següent resolució.
Tercer.- Aprovar la documentació presentada pels beneficiaris.
Quart.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució de la seva
concessió.
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Cinquè.- Reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions
concedides en favor dels beneficiaris relacionats anteriorment.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT
DE SOLIVELLA PER A LA CREACIÓ D’UN MURAL COMMEMORATIU DEL VOT DEL
POBLE.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. L’Ajuntament de Solivella ha celebrat el 275è aniversari de la institució del Vot del Poble
que va tenir lloc el 1743. Dins dels actes previstos per aquest aniversari s’ha previst la
creació d’un mural, obra que s’ha encarregat a l’artista Josep Minguell. Es tracta d’una
pintura mural al fresc que pretén deixar constància d’aquest vot per a futures generacions.
2. Per aquest motiu, en data 13 d’agost de 2019, l’Ajuntament de Solivella tramet una
sol·licitud de subvenció a la Diputació per poder dur a terme aquesta actuació i presenta
un pressupost de 19.477,48 euros. La unitat gestora informa que l'Ajuntament de Solivella
compleix amb la resta de requisits generals que estableix la Llei general de subvencions i
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona per a obtenir la condició
de beneficiari d'una subvenció pública.
3. L’Ajuntament de Solivella 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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4. La Diputació de Tarragona té la voluntat de col·laborar i donar suport a aquest projecte al
considerar que constitueix un projecte de característiques singulars considerant la
importància que aquest testimoni mural té pel poble de Solivella.
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5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries
públiques que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la
normativa vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona
i a projectes o actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic,
educatiu o d’interès social, 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 2019, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-334-46264, amb un import de 15.000 euros per aquest
beneficiari i per aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 l’Ajuntament de Solivella una subvenció per a la creació d’un mural en
commemoració del Vot del Poble, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament de Solivella
Municipi: Solivella
Concepte: Creació Mural Commemoratiu del Vot del poble
Pressupost Elegible: 19.477,48 euros
% concedit: 77.01%
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46264
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 des de l’endemà de 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:
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- 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 número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
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- Si 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.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a
altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels
formularis de justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la
col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2019.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
2020.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució com del termini per a
presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament
de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa
realitzada fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se 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. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns
dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
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Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la Presidenta de la Diputació.
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ I DESESTIMACIÓ DE SUBVENCIONS, D’ACORD A LA
CONVOCATÒRIA DESTINADA ALS ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER
SINGULAR. ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data de 8 de març de 2019 va
aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats esportives de
caràcter singular, publicada al BOPT de data 14 de març de 2019.
2. La convocatòria va destinada als ens locals i entitats esportives. Té una quantia total
màxima de 400.000,00 euros, amb càrrec a la partida 2019-2010-341-48000-01, amb un
import màxim de 6.000 euros per beneficiari i mínim de 300 euros.
Els criteris de concessió i desestimació són els establerts en el punt 7 de la convocatòria.
La subvenció de la Diputació pot finançar com a màxim el 50% del cost de l'activitat. Dins
d'aquest 50% el percentatge de participació es determinarà segons el resultat de la
valoració efectuada d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i correspondrà als
percentatges de la taula de correspondència puntuació/percentatge. L’Ajuntament o l’entitat
ha d’aportar l’import restant amb recursos propis o amb altres subvencions.
Correspondència puntuació /percentatge
Fins a 50 punts

0%

De 50 a 60 punts

50%
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De 61 a 70 punts

60%

De 71 a 80 punts

70%

De 81 a 90 punts

80%

De 91 a 100 punts

100%
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Un cop aplicats els percentatges del quadre anterior, els percentatges de concessió, que es
fan constar en cada cas a la part dispositiva, corresponen al percentatge que representa l’
import concedit sobre el pressupost mínim a executar.
El termini de resolució i notificació està previst al punt 11 de la convocatòria, on s’estableix
que serà de 6 mesos des de la data de l’inici del termini de presentació de les sol·licituds,
que va finalitzar el dia 18 de setembre de 2019. Consta a l’expedient un informe on es posa
de manifest que aquest any 2019, han concorregut circumstàncies extraordinàries que no
han permès resoldre en el termini establert, motiu pel qual es fa necessària l’ampliació del
mateix en un màxim d’un mes i mig, que finalitzaria el dia 31 d’octubre de 2019. En aquest
sentit, s’ha informat als sol·licitants mitjançant una nota publicada a la Seu Electrònica de la
Diputació.
3. S’han presentat un total de 173 sol·licituds; 51 ens locals i 122 d’entitats esportives. El
crèdit existent s’ha destinat a les 157 sol·licituds que reuneixen els requisits i que tenen dret
a la concessió d’una subvenció. Però, degut a la insuficiència del crèdit en relació a les
sol·licituds trameses, s’ha fet una reducció de fins a un 4,12% en tots els imports de
subvenció que correspondria concedir, tenint en compte que es calcula sobre el 50% del
pressupost presentat pel sol·licitant. És per aquest motiu que en tractar-se d’una
convocatòria amb un import màxim de 6.000 euros, un cop aplicada l’esmentada reducció l’
import màxim a concedir queda fixat en 5.752,80 euros, en lloc dels 6.000 euros que
preveia la convocatòria.
4. Els representants dels ens locals i de les entitats esportives 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. La Unitat gestora informa que els beneficiaris compleixen tots els
requisits necessaris per accedir a la subvenció, d’acord amb la informació de la qual es
disposa.
5. Per altra banda, el pressupost elegible indicat per a cada beneficiari inclou l'IVA. No
obstant això, l'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei
General de Subvencions. Per tant, en el moment de la justificació, els beneficiaris hauran
de declarar el règim d'IVA de l'actuació subvencionada als efectes de considerar aquesta
despesa com a subvencionable.
6.- La cap de l'Àrea del SAC i la Comissió d'Avaluació de subvencions han emès els
corresponents informes d'avaluació, els quals consten a l'expedient.
Fonaments de dret
1. Article 22, apartat 2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
4. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, 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, activitts i serveis delsens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada
cas, amb càrrec a la partida 2019-2010-341-48000-01 del pressupost vigent.
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A) Per a activitats esportives de caràcter singular dels Ens Locals:
Beneficiari: Ajuntament d'Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Cursa nadalenca, 2019
Pressupost Elegible: 4.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.122,84 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.236,85 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Milla Urbana
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.438,20 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 359,55 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Aldover
Municipi: Aldover
Concepte: Jornades esportives aquàtiques, 2019
Pressupost Elegible: 13.550,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.991,74 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.547,11 euros
Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: La Banyerenca, cursa i caminada popular
Pressupost Elegible: 5.623,37 euros
Pressupost mínim a executar: 5.391,69 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.617,51 euros
Beneficiari: Ajuntament de Benifallet
Municipi: Benifallet
Concepte: Diada de jocs esportius i tradicionals al riu Ebre
Pressupost Elegible: 1.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.725,84 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 431,46 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Botarell
Municipi: Botarell
Concepte: Caminada popular "Coneix part del Baix Camp"
Pressupost Elegible: 6.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.136,32 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.840,90 euros
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Beneficiari: Emd de Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: EnduBítem BTT 2019
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.917,60 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 767,04 euros
Beneficiari: Ajuntament de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Mitja marató de Cambrils, 2019
Pressupost Elegible: 28.426,47 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Emd de Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Jornades esportives 2019
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.391,99 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.917,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Castellvell del Camp
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Festival de natació
Pressupost Elegible: 2.690,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.579,17 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 773,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Torneig de la Lliga Nacional de Força
Pressupost Elegible: 5.481,29 euros
Pressupost mínim a executar: 5.255,46 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 1.313,86 euros
Beneficiari: Ajuntament del Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Open Natura 8 nocturn
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Pressupost Elegible: 6.510,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.241,79 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.872,54 euros
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Beneficiari: Ajuntament del Molar
Municipi: El Molar
Concepte: Cursa BTT Open Tarragona
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.917,60 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 671,16 euros
Beneficiari: Ajuntament del Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: 33 ena. Mitja marató del Vendrell, 2019
Pressupost Elegible: 17.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Cursa mundial d'obstacles Eternal Running
Pressupost Elegible: 43.438,86 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Ajuntament de Falset
Municipi: Falset
Concepte: XIII Cursa de muntanya Vila Falset
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.478,85 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.917,60 euros
Beneficiari: Ajuntament de Flix
Municipi: Flix
Concepte: Cursa de muntanya de la Punta de l'Home
Pressupost Elegible: 2.900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.780,52 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 695,13 euros
Beneficiari: Ajuntament de Garcia
Municipi: Garcia
Concepte: III Duatló de Garcia
Pressupost Elegible: 2.500,00 euros
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Pressupost mínim a executar: 2.397,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 719,10 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Ginestar
Municipi: Ginestar
Concepte: Jornada Esportiva
Pressupost Elegible: 1.350,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.294,38 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 388,31 euros
Beneficiari: Ajuntament de Godall
Municipi: Godall
Concepte: I Cursa Serra de Godall
Pressupost Elegible: 2.721,69 euros
Pressupost mínim a executar: 2.609,51 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 913,33 euros
Beneficiari: Emd de Jesús
Municipi: Jesús
Concepte: Setmana de l'activitat física i la salut
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.438,20 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 431,46 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Albiol
Municipi: L'Albiol
Concepte: Campus d'estiu
Pressupost Elegible: 8.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.862,16 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 1.965,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de l'Aldea
Municipi: L'Aldea
Concepte: Cursa-marxa
Pressupost Elegible: 1.780,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.706,66 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 426,67 euros
Beneficiari: La Cala Serveis Municipals SL.
Municipi: L'Ametlla de Mar
Concepte: Setmana Blava als centres d'educació
Pressupost Elegible: 12.704,35 euros
Pressupost mínim a executar: 12.180,93 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.263,32 euros
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Beneficiari: Patronat Municipal de Turisme de l'Ampolla
Municipi: L'Ampolla
Concepte: XV Ironcat
Pressupost Elegible: 41.650,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
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Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Municipi: La Pobla de Mafumet
Concepte: Duatló, 2019
Pressupost Elegible: 10.336,04 euros
Pressupost mínim a executar: 9.910,20 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 2.973,06 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Jornades esportives
Pressupost Elegible: 3.158,38 euros
Pressupost mínim a executar: 3.028,25 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Riera de Gaià
Municipi: La Riera de Gaià
Concepte: X Cursa de Muntanya
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.794,00 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.677,90 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Festaesport, 2019
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.149,80 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 2.037,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
Municipi: La Sénia
Concepte: Jornades de l'esport, 2019
Pressupost Elegible: 2.425,02 euros
Pressupost mínim a executar: 2.325,11 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 581,27 euros
Beneficiari: Ajuntament de les Borges del Camp
Municipi: Les Borges del Camp
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Concepte: Cursa trail i caminada als miradors
Pressupost Elegible: 3.794,75 euros
Pressupost mínim a executar: 3.638,41 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.273,43 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Mas de Barberans
Municipi: Mas de Barberans
Concepte: Cursa de l'Airosa
Pressupost Elegible: 7.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.095,12 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 2.128,54 euros
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: Cursa de Masdenverge, 2019
Pressupost Elegible: 3.010,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.885,99 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.010,10 euros
Beneficiari: Ajuntament de Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: Milla Urbana de Móra la Nova
Pressupost Elegible: 5.515,76 euros
Pressupost mínim a executar: 5.288,51 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.586,55 euros
Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Cursa pedestre de Sant Roc
Pressupost Elegible: 1.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.725,84 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 517,75 euros
Beneficiari: Ajuntament de Prades
Municipi: Prades
Concepte: XXVI Milla de Prades
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.876,40 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 719,10 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Cursa d'Atletisme "Campi qui pugui"
Pressupost Elegible: 2.060,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.975,13 euros
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% concedit: 25,00%
Import concedit: 493,78 euros
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Beneficiari: Ajuntament de Santa Bàrbara
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: XXVI Jornades Esportives de Santa Bàrbara
Pressupost Elegible: 5.605,84 euros
Pressupost mínim a executar: 5.374,77 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.881,17 euros
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Municipi: Santa Coloma de Queralt
Concepte: XVII Torneig d'Escacs i XVI Circuit
Pressupost Elegible: 6.268,14 euros
Pressupost mínim a executar: 6.009,88 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.103,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Sarral
Municipi: Sarral
Concepte: Torneig futbol sala femení i masculí
Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.876,40 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.006,74 euros
Beneficiari: Patronat Municipal d'Esports Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Anem a caminar i parcs saludables
Pressupost Elegible: 12.144,67 euros
Pressupost mínim a executar: 11.644,31 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 3.493,29 euros
Beneficiari: Ajuntament de Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Festa de l'esport
Pressupost Elegible: 7.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.711,60 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.349,06 euros
Beneficiari: Ajuntament d'Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Cursa solidària contra el càncer
Pressupost Elegible: 1.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.054,68 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 316,40 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Ajuntament de Vallmoll
Municipi: Vallmoll
Concepte: Activitat esportiva singular
Pressupost Elegible: 5.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.561,04 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.946,36 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Ajuntament de Vespella
Municipi: Vespella de Gaià
Concepte: Cursa i marxa de muntanya, 2019
Pressupost Elegible: 3.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.355,80 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.006,74 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilallonga del Camp
Municipi: Vilallonga del Camp
Concepte: Dualtó Els Termes, memorial Josep M. Salvat
Pressupost Elegible: 3.317,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.180,34 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 795,08 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vilaplana
Municipi: Vilaplana
Concepte: Projecte Viu l'estiu esportivament
Pressupost Elegible: 4.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.410,48 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.323,14 euros
Beneficiari: Ajuntament de Vinyols i els Arcs
Municipi: Vinyols i els Arcs
Concepte: 2ona, Milla Urbana de Vinyols i els Arcs
Pressupost Elegible: 4.840,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.640,59 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.624,21 euros
Total: ............... 85.985,45 euros

B) Per activitats esportives de caràcter singular de les entitats esportives:

Beneficiari: Associació Esportiva Futbol Alcanar 2015
Municipi: Alcanar
Concepte: Campus d'Estiu
Pressupost Elegible: 9.755,00 euros
Pressupost mínim a executar: 9.353,09 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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% concedit: 30,00%
Import concedit: 2.805,93 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Bàsquet Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: VIII Torneig Bàsquet Base Ciutat d'Alcanar
Pressupost Elegible: 4.247,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.072,02 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.425,21 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Racons del Montsià
Municipi: Alcanar
Concepte: XIII Pujada al Montsià "Memorial Francesc Bort"
Pressupost Elegible: 19.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Associació Ciclista Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Cursa ciclista "Pujada al Mirador"
Pressupost Elegible: 6.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.136,32 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.147,71 euros
Beneficiari: Club Taekwondo
Municipi: Alcanar
Concepte: VI Open de Taekwondo "Ciutat d'Alcanar"
Pressupost Elegible: 4.631,63 euros
Pressupost mínim a executar: 4.440,78 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.332,23 euros
Beneficiari: Club Twirling Alcanar
Municipi: Alcanar
Concepte: Regionals parelles, tècniques de la Federació Espanyola
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.033,70 euros
Beneficiari: Club Esportiu Les Cases
Municipi: Alcanar
Concepte: I Jornada Handbol Femení Alcanar
Pressupost Elegible: 4.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.835,20 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.342,32 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Club Patí Alcover
Municipi: Alcover
Concepte: Festival anual del club i 25è aniversari
Pressupost Elegible: 2.794,68 euros
Pressupost mínim a executar: 2.679,54 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 803,86 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Marítim Altafulla
Municipi: Altafulla
Concepte: Competició Europea de Copa patí a Vela
Pressupost Elegible: 21.675,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.835,20 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 1.534,08 euros
Beneficiari: Federació Catalana de Twirling
Municipi: Amposta
Concepte: Campionat de Twirling
Pressupost Elegible: 4.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.314,60 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.294,38 euros
Beneficiari: Club Natació Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: 21 ena. Travessia nedant l'Ebre
Pressupost Elegible: 1.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.725,84 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 604,04 euros
Beneficiari: Club Handbol Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: 2n. Torneig d'Handbol-Memorial Emma Garcia
Pressupost Elegible: 16.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 15.340,80 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.369,28 euros
Beneficiari: Club BTT Montbike
Municipi: Amposta
Concepte: XI Duextrem, lo coll llarg
Pressupost Elegible: 10.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.067,40 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 3.523,59 euros
Beneficiari: Club Esportiu Amposta
Municipi: Amposta
Concepte: Torneig de tennis

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pressupost Elegible: 2.950,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.821,61 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 987,56 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Esportiu L'Angel-Apasa
Municipi: Amposta
Concepte: 14enes Jornades esportives d'APASA
Pressupost Elegible: 4.100,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.931,08 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.375,88 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Barberà de la Conca Mou-te
Municipi: Barberà de la Conca
Concepte: Cursa atlètica Mou-te pel Trepat, 2019
Pressupost Elegible: 3.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.259,92 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 977,98 euros
Beneficiari: Federació Catalana de Tennis
Municipi: Barcelona / Delegació Tarragona
Concepte: Projecte Descobrim el tennis
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 9.588,00 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 2.397,00 euros
Beneficiari: Federació Catalana Esports Paràlisis
Municipi: Barcelona / Delegació Tarragona
Concepte: 5ena. edició dels Jocs Escolars Adaptats
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.697,14 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.794,00 euros
Beneficiari: Federació Catalana D'esports de Persones Amb Discapacitat Física
Municipi: Barcelona / Delegació Tarragona
Concepte: Open Boccia
Pressupost Elegible: 1.475,64 euros
Pressupost mínim a executar: 1.414,84 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 353,71 euros
Beneficiari: Club Futbol Batea
Municipi: Batea
Concepte: II Campus Club de Futbol Batea
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Pressupost mínim a executar: 9.588,00 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 3.355,80 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Associació Excursionista Botapeu
Municipi: Botarell
Concepte: Caminada per la via verda
Pressupost Elegible: 1.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 958,80 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 335,58 euros
Beneficiari: U.E. Remolins-Bítem
Municipi: Bítem
Concepte: Campus Multiesport
Pressupost Elegible: 10.177,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.629,20 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 3.451,68 euros
Beneficiari: Club Voleibol Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: Torneig KDM Beach Volley Cup
Pressupost Elegible: 37.750,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.183,50 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.273,40 euros
Beneficiari: Club Petanca Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: Diada esportiva Open de Petanca Charo-Inés
Pressupost Elegible: 13.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 12.464,40 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.362,54 euros
Beneficiari: Escola de Futbol Base de Calafell
Municipi: Calafell
Concepte: II Memorial Juan Rios
Pressupost Elegible: 24.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Vent d’Estrop Vogadors de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Jornades de tecnificació de rem banc fix
Pressupost Elegible: 2.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.917,60 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 575,28 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Beneficiari: Cambrils Club Natació
Municipi: Cambrils
Concepte: VI Milla Marina i III doble Milla Marina
Pressupost Elegible: 4.854,52 euros
Pressupost mínim a executar: 4.654,51 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.629,08 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Associació Esportiva Marina Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Torneig Esportiu de Minifutbol
Pressupost Elegible: 5.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.273,40 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.582,02 euros
Beneficiari: Unió Clubs de Futbol Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Event torneig germans Oriol Vila de Cambrils
Pressupost Elegible: 8.535,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.183,36 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.864,18 euros
Beneficiari: Club Nàutic de Cambrils
Municipi: Cambrils
Concepte: Regata Carla - Curem la síndrome de RETT
Pressupost Elegible: 11.828,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.218,28 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.876,40 euros
Beneficiari: Unió Esportiva Campredó
Municipi: Campredó
Concepte: Tornejos final de temporada, 2019
Pressupost Elegible: 1.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.438,20 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 503,37 euros
Beneficiari: Club d'esports de Muntanya Capafonts
Municipi: Capafonts
Concepte: Cursa de Muntanya de Capafonts
Pressupost Elegible: 3.090,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.962,69 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.036,94 euros
Beneficiari: Club Tir Amb Arc Constantí
Municipi: Constantí
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Concepte: Jornades i torneig
Pressupost Elegible: 20.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Esports Tennis Cunit
Municipi: Cunit
Concepte: Open Internacional Vila de Cunit
Pressupost Elegible: 12.010,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.515,19 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.030,32 euros
Beneficiari: Associació Futbol Sala Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Torneig extraordinari "Memorial Andrés Ferri"
Pressupost Elegible: 3.060,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.933,93 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.026,87 euros
Beneficiari: Club Twirling Deltebre
Municipi: Deltebre
Concepte: Campus estades twirling
Pressupost Elegible: 2.691,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.580,13 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 774,04 euros
Beneficiari: U.D. Jesus i Maria
Municipi: Deltebre
Concepte: Torneig extraordinari "Joan Aliau"
Pressupost Elegible: 18.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club Tennis El Catllar
Municipi: El Catllar
Concepte: Torneig de tennis Anual
Pressupost Elegible: 5.522,96 euros
Pressupost mínim a executar: 5.295,41 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.588,62 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Cota 705
Municipi: El Pinell de Brai
Concepte: VI Cursa dels Biberons
Pressupost Elegible: 10.450,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.397,00 euros
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% concedit: 40,00%
Import concedit: 958,80 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Patí El Pla de Santa Maria
Municipi: El Pla de Santa Maria
Concepte: 13è Trofeu grups xou del Pla de Santa Maria
Pressupost Elegible: 2.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.301,12 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 805,39 euros
Beneficiari: Associació Esportiva In Memorian Salvador Rivas
Municipi: El Vendrell
Concepte: XIX è Torneig in Memorian "Salva"
Pressupost Elegible: 2.390,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.291,53 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 687,46 euros
Beneficiari: Club Nàutic Coma-ruga
Municipi: El Vendrell
Concepte: Regates Estiu
Pressupost Elegible: 7.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.286,88 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.550,41 euros
Beneficiari: Club Esportiu Filirun Trail El Vendrell
Municipi: El Vendrell
Concepte: VII Cursa i caminada seminocturna
Pressupost Elegible: 8.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.930,97 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.725,84 euros
Beneficiari: Unió Deportiva Tancat
Municipi: El Vendrell
Concepte: 22è Torneig Futbol Base Pau Casals
Pressupost Elegible: 4.575,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.386,51 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.315,95 euros
Beneficiari: Club Escola Tennis Taula Els Mets
Municipi: Els Guiamets
Concepte: Diada esportiva i campionat 10è aniversari
Pressupost Elegible: 1.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.246,44 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 373,93 euros
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Beneficiari: Club Judo Els Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Trofeu Internacional Judo-K Els Pallaresos
Pressupost Elegible: 14.157,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.573,73 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.750,81 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Futbol Base 2012 Pallaresos
Municipi: Els Pallaresos
Concepte: Campus d'estiu
Pressupost Elegible: 6.360,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.097,97 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 1.524,49 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Caranord
Municipi: Horta de Sant Joan
Concepte: X Cursa de les Roques
Pressupost Elegible: 4.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.506,36 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.351,91 euros
Beneficiari: L'Aleixar Pàdel Club
Municipi: L'Aleixar
Concepte: Torneig i Clínic de Badall
Pressupost Elegible: 2.962,48 euros
Pressupost mínim a executar: 1.917,60 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 479,40 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià
Municipi: L'Ampolla
Concepte: IX Torneig Jordi Pitarque Ceprià
Pressupost Elegible: 14.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.423,20 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.698,12 euros
Beneficiari: Club Atlètic Espluguí
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: 42ena. edició de la Cursa Atlètica de l'Espluga
Pressupost Elegible: 19.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.985,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 4.794,00 euros
Beneficiari: Club de Futbol Canonja
Municipi: La Canonja
Concepte: Campionat de futbol la Canonja
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Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 4.314,60 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Esportiu Base Sant Sebastià
Municipi: La Canonja
Concepte: 39è Torneig de Futbol base Sant Sebastià
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 19.176,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club d'Escacs de Masdenverge
Municipi: Masdenverge
Concepte: VIII Obert Internacional de Masdenverge
Pressupost Elegible: 4.150,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.979,02 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.392,66 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Campus d'estiu
Pressupost Elegible: 14.501,53 euros
Pressupost mínim a executar: 13.904,05 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.866,42 euros
Beneficiari: Club Futbol Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Torneig Ruta Cister
Pressupost Elegible: 12.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.957,71 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 3.835,20 euros
Beneficiari: Club Atlètic Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Diades esportives, 25è aniversari
Pressupost Elegible: 8.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.245,68 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.885,99 euros
Beneficiari: Associació Esportiva Picossa Trail
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: 10 ena. Cursa de Muntanya X Camí de Sirga
Pressupost Elegible: 11.650,80 euros
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Pressupost mínim a executar: 11.170,79 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 3.351,24 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: C.E. Atlètics Móra la Nova
Municipi: Móra la Nova
Concepte: IV Campus Vila de Móra la Nova
Pressupost Elegible: 4.940,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.736,47 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.420,94 euros
Beneficiari: AMPA Escola Montsant
Municipi: Reus
Concepte: Jornada esportiva
Pressupost Elegible: 1.600,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.534,08 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 460,22 euros
Beneficiari: Associació Dracsrunners
Municipi: Reus
Concepte: VI Marató del Priorat
Pressupost Elegible: 27.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.697,14 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.794,00 euros
Beneficiari: Club Petanca Reus Gaudi
Municipi: Reus
Concepte: Diada esportiva joves i esport
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 9.588,00 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 3.355,80 euros
Beneficiari: C.B. La Salle de Reus
Municipi: Reus
Concepte: 38è Torneig Ramon Bosch de Minibàsquet, XII hores
Pressupost Elegible: 37.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.505,60 euros
% concedit: 50,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club Voleibol Roquetes
Municipi: Roquetes
Concepte: Fae final ascens 2a divisió Nacional masculina
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.670,40 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.684,64 euros
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Beneficiari: Club Salou Futbol Sala
Municipi: Salou
Concepte: Diada de nutrició i esport
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club de Judo Salou
Municipi: Salou
Concepte: Trofeu Vila Salou
Pressupost Elegible: 7.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.999,24 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.449,73 euros
Beneficiari: Club Petanca Salou
Municipi: Salou
Concepte: Setmana petanca Internacional
Pressupost Elegible: 26.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: U.E. Rapitenca
Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Concepte: Diada Esportiva UE Rapitenca
Pressupost Elegible: 9.300,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.916,84 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 3.120,89 euros
Beneficiari: Club de Rem Delta
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Regates promoció nivell municipal
Pressupost Elegible: 6.800,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.519,84 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.955,95 euros
Beneficiari: Club Futbol Base Marc Bartra
Municipi: Sant Jaume dels Domenys
Concepte: Torneig Equip inclusive
Pressupost Elegible: 12.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.985,00 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 2.996,25 euros
Beneficiari: Tarragona Handbol Club
Municipi: Tarragona
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Concepte: Trobada Esportiva
Pressupost Elegible: 2.830,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.713,40 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 949,69 euros
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Beneficiari: Club de Rugby de Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: XV Trobada d'Escoles de Rugby "Ciutat de Tarragona
Pressupost Elegible: 7.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.382,76 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.583,97 euros
Beneficiari: Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau
Municipi: Tarragona
Concepte: Fase final Campionat de C6atalunya
Pressupost Elegible: 10.230,00 euros
Pressupost mínim a executar: 9.808,52 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 2.942,56 euros
Beneficiari: Federació Catalana de Basquetbol a Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: 46ena Diada del Bàsquet Territorial
Pressupost Elegible: 4.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.314,60 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.294,38 euros
Beneficiari: Associació de Bàsquet la Salle Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: 41ena. Macrodiada de Bàsquet
Pressupost Elegible: 15.678,81 euros
Pressupost mínim a executar: 15.032,84 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.261,49 euros
Beneficiari: Tarragona Bàsquet Club
Municipi: Tarragona
Concepte: 16è Torneig intern. TGN Bàsquet Cambrils
Pressupost Elegible: 138.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club de Tennis Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Campionat ITF Junior
Pressupost Elegible: 23.900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
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% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
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Beneficiari: Club Esportiu la Floresta
Municipi: Tarragona
Concepte: Torneig anual d'estiu Futbol base
Pressupost Elegible: 3.539,51 euros
Pressupost mínim a executar: 3.393,65 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 848,41 euros
Beneficiari: Club Cultural Bonavista
Municipi: Tarragona
Concepte: Torneig Futbol base
Pressupost Elegible: 5.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.465,16 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.912,81 euros
Beneficiari: Club Esportiu Tarragona Fondistes
Municipi: Tarragona
Concepte: 21a Cursa Tàrraco La Mina
Pressupost Elegible: 5.510,66 euros
Pressupost mínim a executar: 4.910,86 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.718,80 euros
Beneficiari: Club Natació Tàrraco
Municipi: Tarragona
Concepte: Campus de natació Artística
Pressupost Elegible: 11.320,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.853,62 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 2.713,40 euros
Beneficiari: Club de Vela Platja Llarga
Municipi: Tarragona
Concepte: I Circuit de senderisme aquàtic
Pressupost Elegible: 5.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.177,52 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.553,26 euros
Beneficiari: Club Judo Dojo Tàrraco
Municipi: Tarragona
Concepte: Jornades Escolars de Judo
Pressupost Elegible: 11.250,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.786,50 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 3.235,95 euros
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Beneficiari: Club Bàsquet Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Campus d'Estiu, 2019
Pressupost Elegible: 18.919,24 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Beneficiari: Club Excursionista Alliberadrenalina
Municipi: Tarragona
Concepte: Roures, 2019
Pressupost Elegible: 28.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 19.176,00 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club Montsant de Carreras de Orientació
Municipi: Tarragona
Concepte: Copa Catalana d'Orientació, 2019
Pressupost Elegible: 5.282,85 euros
Pressupost mínim a executar: 5.065,18 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 1.519,55 euros
Beneficiari: Club Atletisme Tarragona
Municipi: Tarragona
Concepte: Campionats d'Atletisme
Pressupost Elegible: 7.240,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.941,71 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.429,60 euros
Beneficiari: Associació Pàdel amb tu
Municipi: Tarragona
Concepte: II Opel Solidari Pàdel amb tu
Pressupost Elegible: 4.120,00 euros
Pressupost mínim a executar: 3.950,26 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 987,56 euros
Beneficiari: Club Esportiu Torredembarra Box/muay-thai
Municipi: Torredembarra
Concepte: Boxa/Muay/Thai
Pressupost Elegible: 4.754,91 euros
Pressupost mínim a executar: 4.558,96 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 1.139,74 euros
Beneficiari: Club Futbol Sala Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: 5ena. edició Torredembarra Futsal Cup
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Pressupost Elegible: 7.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 7.191,00 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.516,85 euros
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Beneficiari: Associació Escarabats Blaus
Municipi: Torredembarra
Concepte: Associació escarabats blaus
Pressupost Elegible: 2.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 2.109,36 euros
% concedit: 25,00%
Import concedit: 527,34 euros
Beneficiari: Club Biketrial Costa Daurada Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Copa España de Trial en bicicleta
Pressupost Elegible: 7.200,00 euros
Pressupost mínim a executar: 6.848,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.397,00 euros
Beneficiari: Club Marítim Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Escola de Mar
Pressupost Elegible: 20.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club Esportiu Rítmica Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: Campionat de Catalunya a Tarragona
Pressupost Elegible: 11.970,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.476,84 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.016,89 euros
Beneficiari: Club Futbol Platja Torredembarra
Municipi: Torredembarra
Concepte: XXVIII Torneig de Futbol Platja
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 11.985,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 4.794,00 euros
Beneficiari: Atletisme Terres de l'Ebre
Municipi: Tortosa
Concepte: IX Triatló Doble Olímpic Terres de l'Ebre, 2019
Pressupost Elegible: 26.243,55 euros
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Pressupost mínim a executar: 14.332,99 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.733,19 euros
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Beneficiari: Club Futbol Sala Serveis Avícoles Casals Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Projecte: "Ninguna" pilota sense el seu valor
Pressupost Elegible: 14.510,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.912,19 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.869,27 euros
Beneficiari: Centre d'Esports Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Torneig handbol platja a L'Ampolla
Pressupost Elegible: 1.590,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.524,49 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 533,57 euros
Beneficiari: Club Bàsquet Cantaires de L'Ebre - Delta
Municipi: Tortosa
Concepte: Torneig de Bàsquet (50è aniversari del Club)
Pressupost Elegible: 6.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 5.752,80 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.013,48 euros
Beneficiari: Ebre Escola Esportiva de Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: VI Torneig. Solidari F-7 Aleví
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.149,80 euros
% concedit: 30,00%
Import concedit: 2.444,94 euros
Beneficiari: Club Twirling Tortosa
Municipi: Tortosa
Concepte: Campionat final Catalunya Sud
Pressupost Elegible: 2.270,35 euros
Pressupost mínim a executar: 2.176,81 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 870,72 euros
Beneficiari: Club Twirling la Vie d’Ulldecona
Municipi: Ulldecona
Concepte: Campionat d'Espanya d'Individuals
Pressupost Elegible: 8.400,00 euros
Pressupost mínim a executar: 8.053,92 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 2.818,87 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 04/11/2019 a les 14:51:38

Beneficiari: Club Bàsquet Valls
Municipi: Valls
Concepte: Campus d'Estiu CB Valls
Pressupost Elegible: 27.700,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
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Beneficiari: Club Tennis Plana d’en Berga
Municipi: Valls
Concepte: VII Open Ciutat de Valls
Pressupost Elegible: 13.900,00 euros
Pressupost mínim a executar: 13.327,32 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 4.664,56 euros
Beneficiari: Club Escacs Valls
Municipi: Valls
Concepte: Torneig Internacional Ràpides
Pressupost Elegible: 21.000,00 euros
Pressupost mínim a executar: 14.382,00 euros
% concedit: 40,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club Centre Excursionista Serres del Mestral
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: UT Llastre Cursa de la Portella. 2019
Pressupost Elegible: 33.426,05 euros
Pressupost mínim a executar: 15.138,22 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.298,38 euros
Beneficiari: Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Concepte: Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs
Pressupost Elegible: 17.750,00 euros
Pressupost mínim a executar: 10.272,86 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 3.595,50 euros
Beneficiari: Club Gimnàstica Rítmica Costa Daurada
Municipi: Vila-seca
Concepte: VII Campus Intr. Rítmica Costa Daurada
Pressupost Elegible: 43.948,00 euros
Pressupost mínim a executar: 16.436,57 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 5.752,80 euros
Beneficiari: Club Esportiu Corredellons de Vilabella
Municipi: Vilabella
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Concepte: IV Ruta dels Masos
Pressupost Elegible: 3.250,00 euros
Pressupost mínim a executar: 1.369,71 euros
% concedit: 35,00%
Import concedit: 479,40 euros
Total: …….................. 313.979,55 euros
Total Ens locals i Entitats : ……………… 399.965,00 euros
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Segon.- Fer avinent als beneficiaris que d'acord amb la convocatòria la subvenció s'entén
acceptada, si no es 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.
Per tractar-se d'una convocatòria amb un import màxim per subvenció, s'ha de tenir en
compte el concepte "pressupost mínim a executar" per cada subvenció, que és l'import
mínim que haurà d'executar el beneficiari per poder rebre l'import de subvenció màxim.
Tercer.- Justificació
Si el beneficiari justifica per sota "pressupost mínim a executar" es procedirà a la reducció
del pagament de la subvenció proporcionalment segons el percentatge de concessió. En
tot cas, el beneficiari haurà de justificar sempre la totalitat de la despesa executada.
La subvenció s’abonarà quan el beneficiari hagi dut a terme les activitats objecte de
subvenció i presenti la justificació de l’activitat subvencionada, que s’ha de fer mitjançant la
presentació de:
Expedient de justificació d’activitats segons correspongui, i que consta de: memòria
explicativa, relació de la totalitat de les despeses pagades o bé del reconeixement de l’
obligació en el cas dels ens locals, balanç econòmic de l’activitat o activitats
subvencionades i declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària, si la presentada amb la
sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.
En la justificació els beneficiaris hauran de declarar el règim d’IVA de l’actuació
subvencionada als efectes de considerar aquesta despesa com a subvencionable, atès que
l’IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l’article 31.8 de la Llei General de
subvencions.
Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes i sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació.
Un exemplar de material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el
finançament de l’acte subvencionat. En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi
mitjançant les seus electròniques o pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera
clara, estructurada i entenedora, en els termes de la Llei 19/2013. Aquesta informació s’
haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà de mantenir durant tot el termini
d’execució i justificació de la subvenció.
El termini màxim de l'execució de l'activitat és el 31 de desembre de 2019 i la data màxima
de presentació d’aquest compte justificatiu és a 31 de març de 2020, sense possibilitat d’
ampliació.
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La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els
justificants acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes per als
quals s’hagi rebut l’ajut o subvenció.
Quart. No admetre a tràmit les següents sol·licituds per haver estat presentades fora del
termini establert en la convocatòria.
Sol·licitant: Club Futbol Sala Amposta
Concepte: Campanya alimentació i esport
Sol·licitant: Club Futbol Sala Amposta
Concepte: 24 hores de Futbol Sala
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Sol·licitant: Club Futbol Sala Amposta
Concepte: Campus Estiu Futbol Sala Amposta
Cinquè.- Declarar el desistiment exprés de les següents sol·licituds presentats pel
beneficiaris:
Sol·licitant: Ajuntament d’Altafulla
Concepte: Copa d’Europa de Patí de Vela
Sol·licitant: Club de Futbol femení Tortosa-Ebre
Concepte: Foment del futbol femení
Sisè.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius que en cada cas es fa constar:
a) Per tractar-se de sol·licituds que, una vegada avaluades, l’import resultant a concedir no
arriba al mínim de 300 euros que estableix la convocatòria.
Sol·licitant: Ajuntament de Perafort
Concepte: Bicicletada popular
Sol·licitant: C.E. Kalos Tarragona
Concepte: Exhibició Gimnàstica Rítmica festivitat St. Pere
b) Per tractar-se sol·licituds que, d’acord al punt 2.3 h) de la convocatòria,
excloses, perquè ja han presentat una altra sol·licitud.
Sol·licitant: Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
Concepte: Cambribike, 2019
Sol·licitant: Club Esportiu Amposta
Concepte: Audi Padelseries
Sol·licitant: Club Esportiu d’Amposta
Concepte: Lliga Catalana de Pàdel Terres de l’Ebre
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queden

c) Per tractar-se de sol·licituds en les que el concepte pel qual es demana la subvenció o
bé no és una activitat esportiva o bé no té el caràcter singular, sinó que es tracta d’un
conjunt d’activitats esportives puntuals o és foment de la pràctica de l’esport o és
programació esportiva habitual

Sol·licitant: Club Bàsquet Amposta
Concepte: Dinamització bàsquet escolar al carrer
Per no tractar-se d’una activitat singular sinó de foment de la pràctica de l’esport.
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Sol·licitant: Club Esportiu Tecnifutbol Tarragona
Concepte: L’activitat esportiva de futbol amb la integració social i laboral.
Per no tractar-se d’una activitat singular sinó de foment de la pràctica de l’esport.
Sol·licitant: Club Esportiu Tecnifutbol Salou
Concepte: La pràctica activitat esportiva amb la integració social i laboral.
Per no tractar-se d’una activitat singular sinó de foment de la pràctica de l’esport.
Sol·licitant: Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau
Concepte: La activitat de fomentar voleibol.
Per no tractar-se d’una activitat singular, sinó d’una programació esportiva anual de futbol
base.
Sol·licitant: Club Deportiu Tortosa
Concepte: Dinamització Futbol base i integració social.
Per no tractar-se d’una activitat esportiva extraordinària sinó d’activitats de difusió de l’
esport.

d) Per tractar-se de sol·licitants que no són entitats esportives:
Sol·licitant: Col·legi Mare de Déu del Carme
Concepte: Jornades esportives.
La sol·licitud és d’una entitat social que realitza una activitat esportiva però no té la
consideració d’entitat esportiva, tal com s’especifica a la convocatòria on s’indica que les
subvencions van destinades només a ajuntaments i a entitats esportives.

Setè.- Ordenar la remissió de la informació d'aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Vuitè.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Novè.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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11. PROPOSTA D'INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O
PERSONES A L'ECATÀLEG. OCTUBRE 2019.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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.
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2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a
l'ecatàleg vigents.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
* Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
* Bases generals 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:
1.- Aprovar les següents sol·licituds de noves inscripcions i modificacions al catàleg vigent
de programacions culturals pels ajuntaments, en el benentès que la seva difusió es farà per
Internet:
Noves inscripcions:
Colla gegantera i grallera d'Alforja
Espectacles de Carrer
Gegants i Capgrossos
DOPAMINE
Música
Altres Tipus de música
ELS MÉS SONATTS la millor festa
Música
Altres Tipus de música
La Farsa de Gandesa
Teatre
Obres teatrals en itinerància amb condicions específiques
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Actualitzacions:
DRAC DE FOC I ACOMPANYAMENT PIROTÈCNIC EL CABROT

Espai Creatiu Gatarrat
Espectacles:
* Nom: TALLER D'EN BRU · Preu: 551,8 euros
* Nom: JUNIM, MAGET I EL LLADRE · Preu: 181,5 euros
* Nom: CONTES VARIS · Preu: 181,5 euros
* Nom: LA MÀGIA DEL TIÓ · Preu: 242 euros
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FC
Espectacles:
* Nom: La Infanticida · Preu: 400 euros
* Nom: Dues representacions de "La Infanticida" · Preu: 600 euros

GRUP DE TEATRE PIRINDOLA
Espectacles:
* Nom: Fins el dia de la nostra mort · Preu: 900 euros
JM
Espectacles:
* Nom: J M presenta "La Flor del Panical - WHISKYN'S 25 anys" · Preu: 1800 euros
JUGA I APRÈN
Espectacles:
* Nom: Colònies d'estiu · Preu: 9680 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 4400 euros
* Nom: Casal Nadal / Setmana Santa · Preu: 950 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 2200 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 8800 euros
* Nom: Contacontes · Preu: 100 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 1000 euros
* Nom: Casal d'estiu · Preu: 500 euros
LUDIKFEST
Espectacles:
* Nom: 1.-Monitors titualts / Mascotes temàtiques · Preu: 210 euros
* Nom: DUET MUSICAL - DUO MUSICAL · Preu: 650 euros
* Nom: MINI DISCO - DISCO MÒBIL INFANTIL - DISCO MÒBIL FAMILIAR - BABY DISCO
· Preu: 700 euros
* Nom: 2.- Animació infantil / Realització de tallers / Inflables terrestres / Festa de l'escuma ·
Preu: 450 euros
* Nom: 3.- Festa holi colors + escuma / Inflables / Festes temàtiques / Gymkanes /
Atraccions · Preu: 570 euros
* Nom: 4.- Jocs de fusta gegants / Realització de tallers (pack) / Parc d'inflables aquàtics /
++ · Preu: 630 euros
* Nom: 5.- Festes temàtiques / Jornades d'habilitat i joc / Festes d'aigua (TOT AMB
INFLABLES) · Preu: 840 euros
* Nom: 6.- Festes temàtiques / Jornades d'habilitat i joc / Festes d'aigua (TOT AMB
INFLABLES) · Preu: 975 euros
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* Nom: 7.- Festes WIPEOUT / GRAN TOBOGAN URBÀ · Preu: 1120 euros
* Nom: 8.- GRAN TOBOGAN URBÀ / Festes personalitzades · Preu: 1810 euros
* Nom: 9.- Packs combinats · Preu: 2600 euros
Matito
Espectacles:
* Nom: Matito i la Grandíssima Roda de Fira · Preu: 1007 euros
* Nom: Matito i la Sirena Hidràulica · Preu: 848 euros
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Teatralitzat
Espectacles:
* Nom: al Safareig :proposta escènica, de teatre de carrer, i recuperació d’espais històrics ·
Preu: 726 euros
'XHOROS!' CHORAL PROJECT
Espectacles:
* Nom: LES MILLORS OBRES CORALS DE TOTS ELS TEMPS! · Preu: 2000 euros
* Nom: CONCERT PER A PIANO · Preu: 1200 euros

2.- Que es doni de baixa la següent petició:
NES
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
12. APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ, PREVI A LA JUSTIFICACIÓ,
DEL 50% DE LES APORTACIONS AL PARCS NATURALS DELS PORTS, DE LA SERRA
DEL MONTSANT I DEL PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE POBLET I,
APROVAR EL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DEL 100% A LA XARXA DE
CUSTÒDIA DEL TERRITORI, PER AQUEST ANY 2019.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural de la
Serra de Montsant segons Decret 131/2002, de 30 d’abril (DOGC 3636 15-05-2002),
sobre declaració del Parc Natural de la Serra del Montsant.

2. En data 25 de juny de 2019, Decret 2019-0002492, la Diputació de Tarragona va
aprovar l’aportació al Parc Natural de la Serra de Montsant per a l'any 2019, i es va
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2.
determinar que es procediria a la tramitació de l'abonament del 50% al beneficiari en
concepte de bestreta, segons es detalla:

Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48118-01
Pressupost Elegible:
30.000,00 euros
Import concedit:
30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Número d'operació anterior:
2019027147
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3. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Paratge Natural d’
Interès Nacional de Poblet segons Decret 279/1998, de 21 d’octubre, que declara
Paratge Natural d’Interès Nacional una part de la Vall del Monestir de Poblet.

4. En data 30 de juliol de 2019, Decret 2019-0003010, la Diputació de Tarragona va
aprovar l'aportació al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, per a l'any
2019, i es va determinar que es procediria a la tramitació de l'abonament del 50% al
beneficiar en concepte de bestreta, segons es detalla:

Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48119-01
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
Import concedit: 30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Número d'operació anterior: 2019031884

5. La Diputació de Tarragona forma part de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports
segons Decret 160/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 21-06-2001), sobre declaració
del Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports.

6. En data 25 de juny de 2019, Decret 2019-0002485, la Diputació de Tarragona va
aprovar l'aportació al Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les
Fagedes dels Ports, per a l'any 2019, i es va determinar que es procediria a la
tramitació de l'abonament del 50% al beneficiar en concepte de bestreta, segons es
detalla:

Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48976-01
Pressupost Elegible:
30.000,00 euros
Import concedit:
30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Número d'operació anterior:
2019027145

7.
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7. En data 23 de juliol de 2019, Decret 2019-0002885, la Diputació de Tarragona va
aprovar l'aportació a la Xarxa de Custodia del Territori, per a l'any 2019, segons es
detalla:
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Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48120-01
Pressupost Elegible: 600,00 euros
Import concedit: 600,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Número d'operació anterior: 2019032381

8. Exposats aquests fets, la unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, procedeix a tramitar el reconeixement de l'obligació, previ a la justificació,
del 50% de les aportacions al Parcs Naturals dels Ports, de la Serra del Montsant i
del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i aprovar el reconeixement de
l'obligació del 100% a la Xarxa de Custòdia del Territori, per aquest any 2019.

9. Així mateix, la unitat gestora va emetre els informes corresponents en el moment de
la concessió de l'aportació, els quals consten dins cadascún dels expedients
electrònics.

Fonaments de dret
Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Bases generals d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona vigents.
Decret 131/2002, de 30 d’abril (DOGC 3636 15-05-2002), sobre declaració del Parc
Natural de la Serra del Montsant.
Decret 160/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 21-06-2001), sobre declaració del Parc
Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports.
Decret 279/1998, de 21 d’octubre (DOGC 2756 2-11-1998), que declara Paratge
Natural d’Interès Nacional una part de la Vall del Monestir de Poblet.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el reconeixement de l'obligació, previ a la justificació, del 50% de les
aportacions al Parcs Naturals dels Ports, de la Serra del Montsant i del Paratge Natural
d'Interès Nacional de Poblet, per aquest any 2019, segons es detalla:
Beneficiari: Parc Natural de la Serra del Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte subvenció: 2019 Aportació PNSM
Data Acord concessió: 25-06-2019
Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48118-01
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
Import concedit: 30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
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% de bestreta: 50,00 %
Import de bestreta a pagar: 15.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2019027147
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Beneficiari: Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte subvenció: Aportació 2019 PNIN Poblet
Data Acord concessió: 30-07-2019
Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48119-01
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
Import concedit: 30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
% de bestreta: 50,00 %
Import de bestreta a pagar: 15.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2019031884

Beneficiari: Parc Natural dels Ports
Municipi: Roquetes
Concepte subvenció: 2019 Aportació Parc Natural dels Ports
Data Acord concessió: 25-06-2019
Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48976-01
Pressupost Elegible: 30.000,00 euros
Import concedit: 30.000,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
% de bestreta: 50,00 %
Import de bestreta a pagar: 15.000,00 euros
Número d'operació anterior: 2019027145
Segon.- Aprovar el reconeixement de l'obligació del 100% a la Xarxa de Custòdia del
Territori, per aquest any 2019, segons es detalla:
Beneficiari: Xarxa de Custodia del Territori
Municipi: Vic
Concepte subvenció: 2019 - Aportació Xarxa custòdia territori
Data Acord concessió: 23-07-2019
Aplicació Pressupostària: 2019-1200-172-48120-01
Pressupost Elegible: 600,00 euros
Import concedit: 600,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible: 100,00%
Despesa justificada: 600,00 euros
Import a pagar: 600,00 euros
Número d'operació anterior: 2019032381

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho a la Intervenció General i a la
Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
13. APROVAR LA 4A CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER RESTABLIR ELS BÉNS
I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS
EXCEPCIONALS 2019.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de desembre de 2018, el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar inicialment
les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms. Al no presentar-se reclamacions ni al·legacions durant el termini d'informació
pública, el 22 de febrer de 2019 l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

2. El 8 de març de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019, amb la dotació pressupostària següent:
1010.942.46201.01 Programes ajudes excepcionals 600.000 €
1010.942.76200.01 Ajuts excepcionals béns d’inversió 600.000 €

3. El règim de concessió és de concurrència competitiva amb convocatòria oberta i un
màxim de deu resolucions de concessió.

4. El 7 de juny de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la 1a
concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019.

5. El 9 de juliol de 2019, per decret de presidència es va aprovar la 2a concessió de les
subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics
excepcionals 2019.

6. El 8 d’agost de 2019, per decret de presidència es va aprovar la 3a concessió de les
subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics
excepcionals 2019.

7. A l'aplicació pressupostària 1010-942-76200 del pressupost de 2019, hi ha crèdit
suficient per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds dels Ajuts
excepcionals béns d’inversió.
8. Durant el mes de juliol i agost s’han presentat 3 sol·licituds que corresponen a 3 ens
locals.
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9. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han realitzat inspecció tècnica als 3 ens
locals i han informat favorablement les sol·licituds de l’Ajuntament d’Alfara de Carles i
de l’Ajuntament de Godall.
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10. Per una altra banda no han informat favorablement la sol·licitud de l’Ajuntament de
Tivenys perquè l’import del projecte presentat és diferent a l’import de la sol·licitud i del
certificat de l’actuació. La unitat gestora ha requerit a l’Ajuntament la subsanació dels
formularis de la sol·licitud i del certificat de l’actuació. Aquesta sol·licitud es resoldrà en
pròximes seleccions.
11. El 29 d’abril de 2019 l’Ajuntament d’Aiguamúrcia va presentar la sol·licitud de
subvenció, i un cop comprovada la documentació presentada, els serveis tècnics de la
Diputació de Tarragona van informar que en l’evidència que van aportar no s’acreditava
que s’hagi superat els valors que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) estableix
per determinar una situació meteorològica de perill. També van informar que el document
tècnic presentat no complia els requisits mínims definits en el punt 7.1.3 de la convocatòria i
que hi havia incongruències als imports dels diferents formularis i informes.
El 27 de maig de 2019 amb registre de sortida 80043300008-2-2019-010217-2, la unitat
gestora va requerir a l’Ajuntament que com no s’acredita els valors per determinar una
situació meteorològica de perill, únicament i de forma excepcional, en el cas que no hagin
dades del Meteocat referent al municipi i tal com disposa el punt 7.1.2 de la convocatòria,
es podrà admetre com a prova les resolucions de l’Administració de l’Estat o de la
Generalitat de Catalunya que evidenciïn que és una zona afectada per danys causats per
una situació meteorològica excepcional. En el requeriment també se’ls requereix l’esmena
de les incongruències ens els formularis i en els informes presentats junt a la sol·licitud.
El 26 de setembre de 2019 amb registre d’entrada 8004220008-1-2019-032828-2 l’
Ajuntament ha aportat resolució de la Generalitat de Catalunya per a la concessió d’una
subvenció directa per al finançament de l’actuació “Reparació de desperfectes pels aiguats
del 15 d‘octubre” motivat per les necessitats financeres de l’ens local afectat, la necessitat i
la urgència de les obres, però en la resolució no s’acredita que s’hagin superat els valors
per determinar una situació meteorològica de perill.

12. S’ha comprovat que la documentació presentada és la que regula la convocatòria i que
han estat presentades dins del termini de presentació de sol·licituds.

13. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que es troben al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

14. El 26 de setembre de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat
que l’Ajuntament d’Alfara de Carles no és deutor de la Diputació de Tarragona.

15. El 30 de setembre de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat
que l’Ajuntament de Godall no és deutor de la Diputació de Tarragona.

16. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
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17. El 7 d’octubre de 2019, l’òrgan col·legiat integrat per tres representants de la Diputació
de Tarragona ha emès informe favorable de les sol·licituds de subvencions, d’acord amb la
base tretzena de les Bases Generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
Fonaments de dret
1. Arts. del 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que regulen el procediment de concessió de subvencions.
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2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. Arts. del 58 al 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
regulen el procediment de concessió de concurrència competitiva.
4. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
5. Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a la partida 2019-1010-942-76200 del pressupost:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d'Alfara de Carles
Alfara de Carles
Obres d'arranjament de camins municipals
53.372,92 euros
52.631,58 euros
95,00%
50.000,00 euros

Beneficiari:
Ajuntament de Godall
Municipi:
Godall
Concepte:
Arranjaments camins afectats pels aiguats
Pressupost Elegible:
69.131,37 euros
Pressupost mínim a executar:
52.631,58 euros
% concedit:
95,00%
Import concedit:
50.000,00 euros
Total:
100.000,00 euros

Segon. Desestimar la sol·licitud següent, per no haver complert algun dels requisits de la
convocatòria de la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019:
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Beneficiari:
Ajuntament d'Aiguamúrcia
Municipi:
Aiguamúrcia
Concepte:
Aiguats 15 d'octubre de 2018
Motiu: No s'acredita que s'hagi superat els valors que el Meteocat estableix per determinar
una situació meteorològica de perill, tal com disposa el punt 7.1.2 de la convocatòria.
Tercer. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
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Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Cinquè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona i
comunicar-la a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
14. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2019, A
L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA, PER A L'ACTUACIÓ “PAVIMENTACIÓ DE CARRERS
2019" DEL PROGRAMA D'INVERSIONS.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 23 de maig de 2019, el President de la Diputació de Tarragona va resoldre la
concessió de la primera selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019.
2. A l’Ajuntament de la Sénia se li va concedir la subvenció del PAM 2019 que es detalla a
continuació:
Nom de l’actuació: Pavimentació de carrers 2019
Data Acord de concessió: 23/05/2019
Pressupost Elegible: 45.000,00€
% concedit: 53,82%
Import concedit PAM 19: 24.220,75 €
Aplicació pressupostària: 2019-1010-942-76219-01
3. La base 13a de les Bases reguladores del PAM 2019 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
4. El 3 d'octubre de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-2019033889-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de la Sénia va presentar una sol·licitud
de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
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Nou objecte de subvenció: Pavimentació de carrers 2019, projecte modificat.
Pressupost actuació: 26.660,50 €
Pressupost elegible: 26.660,50 €
Recursos propis: 2.439,75 €
Subv. PAM 2019: 24.220,75 €
5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2019 i l'informe tècnic sobre la subvencionalitat de
l'actuació presentat per l'Ajuntament de la Sénia determina que la subvencionalitat de
l'actuació és total.
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6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 7 d'octubre del 2019 s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de
l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2019 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2019, a l'Ajuntament de
la Sénia, per a l'actuació “Pavimentació de carrers 2019”, i destinar l'import a l'actuació
“Pavimentació de carrers 2019, modificat de projecte", actualment amb càrrec a la partida
2019-1010-942-76219-02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Sénia
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Pavimentació de carrers 2019, projecte modificat.
Pressupost elegible: 26.660,50 €
% concedit: 90,85 %
Subv. PAM 2019: 24.220,75 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
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Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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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 de la presidenta de la Diputació.
15. AUTORITZAR EL CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PAM 2018, A
L'AJUNTAMENT DE LA FIGUERA, PER A L'ACTUACIÓ “2A FASE D'ADEQUACIÓ ZONA
D'APARCAMENT DISSUASIU FORA DEL NUCLI URBÀ” I DESTINAR L'IMPORT A
L'ACTUACIÓ “ADQUISICIÓ IMMOBLE DEL C. GARCIA, NÚM. 3 DE LA FIGUERA, PER A
DESTINAR-LO A CASA DE LA VILA".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 21 de setembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar
la concessió de la segona selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
2. A l’Ajuntament de la Figuera se li va concedir la subvenció del PAM 2018 que es detalla
a continuació:
Nom de l’actuació: 2a fase d'adequació zona d'aparcament dissuasiu fora del
nucli urbà
Data Acord de concessió: 21/09/2018
Pressupost Elegible: 71.546,45 €
% concedit: 77.23%
Import concedit PAM 18: 55.257,00 €
Aplicació pressupostària: 2018-1010-942-76218-01
3. La base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona
permet als beneficiaris sol·licitar un canvi per actuació concedida. Es permet modificar l’
objecte subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció concedida.
4. El 19 de setembre de 2019, amb núm. de registre d'entrada electrònic 8004330008-2019032141-2 a la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de la Figuera va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació, dins de termini, de la subvenció indicada al punt anterior:
Nou objecte de subvenció: Adquisició immoble del c. Garcia, núm. 3 de la
Figuera, per a destinar-lo a Casa de la Vila
Pressupost actuació: 82.000,00 €
Pressupost elegible: 82.000,00 €
Recursos propis: 26.743,00 €
Subv. PAM 2018: 55.257,00 €
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5. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació presentada s'adequa al
que regulen les bases del PAM 2018 i els serveis tècnics han emès informe favorable sobre
la subvencionalitat i la idoneïtat del document tècnic de la nova actuació.
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

7. L'1 d'octubre de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, per la qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de
l'atorgament.
4. Base 13a de les Bases reguladores del PAM 2018 de la Diputació de Tarragona que
regula els canvis de destinació de la subvenció concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2018, a l'Ajuntament de
la Figuera, per a l'actuació “2a fase d'adequació zona d'aparcament dissuasiu fora del nucli
urbà”, i destinar l'import a l'actuació “Adquisició immoble del c. Garcia, núm. 3 de la Figuera,
per a destinar-lo a Casa de la Vila”, actualment amb càrrec a la partida 2019-1010-94276218-02.
Segon. Aprovar la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la Figuera
que es detalla a continuació:
Nou objecte de subvenció: Adquisició immoble del c. Garcia, núm. 3 de la
Figuera, per a destinar-lo a Casa de la Vila
Pressupost elegible: 82.000,00 €
% concedit: 67,39 %
Subv. PAM 2018: 55.257,00 €
Tercer. Comunicar al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la
resolució del canvi de destinació de la subvenció.
Quart. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Cinquè. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
16. AUTORITZAR L'ACTUALITZACIÓ DE DADES ECONÒMIQUES RELATIVES AL
PROJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE
RIUCORB DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019 (PAM 2019), DE L'ACTUACIÓ
"CONDICIONAMENT DE L'ACCÉS AL NUCLI URBÀ", DEL PROGRAMA D'INVERSIONS.
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De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 23 de maig de 2019, el President de la Diputació de Tarragona va resoldre la primera
selecció del Pla d'Acció Municipal (PAM) de l'anualitat 2019.
2. A l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb se li va concedir la subvenció del PAM 2019
que es detalla a continuació:
Nom de l’actuació: Condicionament de l'accés al nucli urbà
Data Acord de concessió: 23/05/2019
Pressupost Elegible: 30.211,18 €
% concedit: 79,05 %
Import concedit PAM 19: 23.882,00€
Aplicació pressupostària: 2019-1010-942-76219-01
3. La unitat gestora ha comprovat que el document tècnic aportat per l’Ajuntament de
Vallfogona de Riucorb en la fase de justificació de la subvenció, es tracta d’un modificat de
projecte.
4. Els serveis tècnics municipals han emès informe favorable total sobre la subvencionalitat
del nou document tècnic aportat i aquest és idoni d'acord amb la normativa de contractació
vigent.
5. S’ha revisat la documentació de l’expedient i es conclou que les dades correctes de la
concessió han de ser les següents:
Pressupost nou document tècnic: 34.068,98€
Pressupost elegible: 34.068,98€
% concedit:70,10%
Subv. PAM 2019: 23.882,00€
6. El beneficiari ha declarat de forma expressa que es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
7. El 4 d'octubre de 2019, s'ha comprovat que el beneficiari no és deutor de la Diputació de
Tarragona.
Fonaments de dret
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1. Article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que
estableix que la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions ha de
concretar les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions per a
la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució.
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2. Article 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que regula la modificació de la
resolució de concessió.
3. Base 32.1 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per la
qual s'estableix que l'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar l'actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la
subvenció concedida a l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb del Pla d’Acció Municipal
2019 (PAM 2019), de l'actuació "Condicionament de l'accés al nucli urbà", actualment amb
càrrec a la partida 2019-1010-942-76219-02.
Segon. Aprovar les noves dades econòmiques de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de Vallfogona de Riucorb que es detalla a continuació:
Objecte de subvenció: Condicionament de l'accés al nucli urbà - projecte
modificat
Pressupost Elegible: 34.068,98€
% concedit: 70,10%
Subv. PAM 2019: 23.882,00€
Tercer. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la
Diputació de Tarragona.
Quart. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
17. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN
DE REGIR LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA, ADSCRITA A L'ÀREA DEL SAM - ASSISTÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA.
(CONVOCATÒRIA 18/015PI).
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça de
tècnic/a mitjà/ana, d'administració especial, adscrita a l'Àrea del SAM - Assistència
Econòmica i Financera Municipal, grup professional A, subgrup A2, plaça núm. 803.
Aquesta plaça es troba inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 (BOPT núm.
128, de 3 de juliol de 2018) i reservada al torn de promoció interna.
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Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi
participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció
del personal és competència de la Presidenta de la Diputació de Tarragona. No obstant
això, per decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’
article 35.2 b) de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa,
es delega en la Junta de Govern l’exercici de les competències de la presidència de la
Diputació pel que fa a l'aprovació de les bases de les proves de selecció de personal,
excepte les que es declaren indelegables (punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal
laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal funcionari,
de tècnic/a mitjà/ana, adscrita a l'Àrea del SAM - Assistència Econòmica i Financera
Municipal, grup professional A, subgrup A2, plaça núm. 803 (inclosa en l’oferta pública d’
ocupació de l’any 2018, BOPT núm. 128, de 3 de juliol de 2018).

Segon,- Iniciar la convocatòria 18/015 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries: 1013/931/12 i 16000, i per un import aproximat de 39.847,46€ i
12.392,56€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
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Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
18. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS A FARENA,
CARRETERA TV-7004, DE LA RIBA A FARENA.
De conformitat amb la proposta de Contractacció, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 7 de febrer de 2013 l’empresa REGIMOVI, SL (NIF B43454933) va constituir la
garantia definitiva per un import de 3.200,00 euros, per a respondre del contracte de les
obres de condicionament de l’accés a Farena, carretera TV-7004, de la Riba a Farena.
2. En data 10 de juny de 2013, es va signar l'Acta de recepció del contracte de les obres
pels representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària. A partir de la data de l'Acta
de recepció determina l'inici del termini de garantia que és de sis (6) anys.
3. El responsable del contracte, en data 9 d’agost de 2019, informa que les obres estan en
bon estat i no s'observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista adjudicatari de
les obres, que no queden obligacions pendents d'abonar al contractista relacionades amb
les obres i que, per tant, es pot procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda i
a la liquidació del contracte de les obres per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Fonaments de dret
1. Article 222.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), pel que fa a la
recepció i la liquidació dels contractes.
2. L'article 102 del TRLCSP, preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels
contractes.
3. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
4. La competència per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la
Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-0003370, de data
14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte de les obres de condicionament de l’accés a
Farena, carretera TV-7004, de la Riba a Farena, per un import de ZERO euros (0,00 €).
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Segon. Tornar a l'empresa REGIMOVI, SL (NIF B43454933) la garantia definitiva de
l'esmentat contracte, constituïda el dia 7 de febrer de 2013 (carta de pagament núm.
2013000015), d’un import de TRES MIL DOS-CENTS EUROS (3.200,00 €), prèvia
acreditació davant de la Tresoreria General de la Diputació, d’estar al corrent del
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
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Quart. Comunicar-ho a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, a la Intervenció General i
a la Tresoreria General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
19. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS (TÒNERS I
CARTUTXOS) PER A LES IMPRESSORES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractacció, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 9 de novembre de 2015 l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (NIF
A25027145) va constituir la garantia definitiva, per un import de 2.438,02 euros, per a
respondre del contracte de subministrament de consumibles (tòners i cartutxos) per a les
impressores de la Diputació de Tarragona, del qual va resultar adjudicatària per acord de
Junta de Govern, de data 4 de desembre de 2015.
2. En data 13 d’abril de 2018, representats de la Diputació i de l'empresa adjudicatària van
signar l'Acta de recepció del subministrament esmentat, i es va iniciar el termini de garantia
d’un (1) any.
3. En data 8 d’agost de 2019, el responsable del contracte informa, que s’ha comprovat, en
el termini dels 15 dies anteriors de la data de finalització del termini de garantia, que el
lliurament s’ha fet correctament amb subjecció a les condicions establertes en els plecs i
que no s’observen defectes ni deficiències atribuïbles al contractista. En el mateix informe
fa constar que el contracte es va liquidar el dia 18 de maig de 2018 i que no queden
obligacions pendents d'abonar al contractista relacionades amb el subministrament
esmentat i que es pot procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda.
Fonaments de dret
1. L'article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la devolució i
cancel·lació de les garanties dels contractes.
2. De conformitat amb l’article 222.3 del TRLCSP, un cop transcorregut el termini de
garantia sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
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3. La competència per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la
Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-0003370, de data
14 d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte, de data 18 de maig de 2018 i fer constar que no
resta cap obligació pendent d’abonar al contractista.
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Segon. Tornar a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (NIF A25027145) la
garantia definitiva de l'esmentat contracte, per un import de DOS MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS (2.438,02), constituïda el dia 9 de novembre
de 2015 mitjançant carta de Pagament núm. 2015000637, prèvia acreditació davant de la
Tresoreria General d’aquesta Diputació, d’estar al corrent del compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a l’Àrea de Coneixement i Qualitat (Unitat Operativa de Centre d’
Atenció a l’Usuari), a la Tresoreria General i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
20. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE L'EDICIÓ DEL LLIBRE “LA MANCOMUNITAT DE
CATALUNYA A LES TERRES TARRAGONINES. PROJECTES I REALITATS”, EN EL
MARC DE LA COL·LECCIÓ RAMON BERENGUER IV.
De conformitat amb la proposta de Contractacció, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 4 de desembre de 2018 l’empresa PRODUCCIONES MIC, SL (NIF B24301871)
va constituir la garantia definitiva, per un import de 635,00 euros, per a respondre del
contracte del servei de l'edició del llibre “La Mancomunitat de Catalunya a les Terres
Tarragonines. Projectes i Realitats”, en el marc de la col·lecció RBIV, del qual va resultar
adjudicatària per acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018.
2. En data 24 de juliol de 2019, es va signar l'Acta de recepció del contracte del servei pels
representants de la Diputació i de l'empresa adjudicatària. A partir de la data de l'Acta de
recepció es determina l'inici del termini de garantia que és de dos (2) mesos, en la que es
fa constar que s’ha fet el reconeixement dels treballs executats i que compleix amb les
condicions establertes en els plecs i que han estat lliurats i finalitzats.
3. En data 16 de setembre de 2019, la responsable del contracte informa que el contracte s’
ha executat al cent per cent, que no queda cap obligació pendent d’abonar al contractista
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relacionada amb el servei, que l’import total facturat és de 13.208,00 euros (IVA inclòs) i
que, per tant, es pot procedir a la devolució de la garantia definitiva dipositada i a la
liquidació del contracte de les obres per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Fonaments de dret
1. L'article 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), preveu la devolució i cancel·lació de les garanties dels contractes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

2. De conformitat amb l’article 210 del LCSP, un cop transcorregut el termini de garantia
sense objeccions per part de l’Administració, queda extingida la responsabilitat del
contractista.
3. La competència per aprovar la liquidació i devolució de la garantia d'aquest contracte
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la
Presidenta, efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14
d’agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei de l'edició del llibre “La Mancomunitat
de Catalunya a les Terres Tarragonines. Projectes i Realitats”, en el marc de la col·lecció
RBIV, per un import de ZERO EUROS (0,00 €).
Segon. Tornar a l'empresa PRODUCCIONES MIC, SL (NIF B24301871) la garantia
definitiva de l'esmentat contracte, per un import de SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS
(635,00 euros), constituïda el dia 4 de desembre de 2018 mitjançant carta de Pagament
núm. 2018000843, prèvia acreditació davant de la Tresoreria General d’aquesta Diputació,
d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Unitat de programació cultural de l’Àrea del SAC, a la Tresoreria
General i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà
de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

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

INTERVENCIÓ
21. APROVACIÓ I REPOSICIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE
CAIXA FIXA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent.
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Fonaments de dret
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, essent l’import total de
146,72 EUROS (€) segons detall següent:
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CORPORACIÓ ............................................................ 146,72 €
Núm. 2369 (CPEE Alba)................................................ 146,72 €

2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
22. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
D'OBLIGACIONS (FACTURES). RELACIONS 2328-2395.

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1. Decret núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019, de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 429.396,12 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Presidència............................................................ 35.712,33 €
Núm. 02360............................................................ 35.712,33 €
Secretaria-Intervenció............................................... 977,58 €
Núm. 02395................................................................. 977,58 €
Serveis interns.................................................... 147.714,27 €
Núm. 02328.............................................................. 2.755,08 €
Núm. 02377.............................................................. 3.174,84 €
Núm. 02382............................................................ 28.360,52 €
Núm. 02384............................................................ 80.199,80 €
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Núm. 02385............................................................ 33.224,03 €
Coneixement i Qualitat......................................... 48.850,15 €
Núm. 02332............................................................ 25.657,53 €
Núm. 02379............................................................ 23.192,62 €
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SAM........................................................................ 39.315,55 €
Núm. 02357................................................................. 363,00 €
Núm. 02358............................................................ 38.952,55 €
SAC......................................................................... 79.267,05 €
Núm. 02336............................................................ 10.974,62 €
Núm. 02337............................................................ 39.370,38 €
Núm. 02339.............................................................. 2.984,60 €
Núm. 02340.............................................................. 2.110,36 €
Núm. 02345............................................................ 11.136,49 €
Núm. 02347.............................................................. 2.080,07 €
Núm. 02363.............................................................. 3.890,38 €
Núm. 02374.............................................................. 4.545,13 €
Núm. 02375.............................................................. 1.772,02 €
Núm. 02376................................................................. 403,00 €
SAT......................................................................... 77.559,19 €
Núm. 02334.............................................................. 3.936,17 €
Núm. 02387.............................................................. 8.837,65 €
Núm. 02389............................................................ 64.785,37 €

2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 429.396,12 €.

3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
23. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESES
D'OBLIGACIONS PER CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA.

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut les relacions núm. 02335 i 02383 d’aprovació del reconeixement
de les obligacions respecte a les certificacions finals d’obra dels expedients de contractació
núm. 2019-8259 i núm. 2017-11018.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les certificacions finals d’obra, s’ha emès l’
informe d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019, de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures i certificacions finals d’obra incloses en les relacions que es
relacionen i s’annexen, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de
21.934,84 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents:
Serveis interns...................................................... 21.934,84 €
Núm. 02335............................................................ 11.827,87 €
Núm. 02383............................................................ 10.106,97 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 21.934,84 €.
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3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
24. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern amb el resultat de
votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 4 dels diputats membres dels grups polítics Junts i ERC
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític Junts, Il·ltre. Sr. Pere Segura
Xatruch per motius del vincle professional amb una de les empreses.
Fets
1. La Intervenció ha rebut una relació d’aprovació que inclou factures i certificacions d’obra
conformades pel responsable del SAT.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les certificacions i la relació d’aprovació, s’ha emès l’
informe d'intervenció de conformitat.
Fonaments de dret
1. Decret núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019, de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures i certificacions d’obra incloses en la relació amb càrrec al pressupost
de l'exercici 2019, que es relaciona i s’annexa, per un import total d'1.211.480,26 € ja que
es disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
SAT.................................................................... 1.211.480,26 €
Núm. 02355....................................................... 1.211.480,26 €
2. Reconèixer l’obligació en favor del tercer que consta a la relació anterior per import total
de 1.211.480,26 €.
3. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
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25. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
RELACIONS 2282 I 2314.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació al pressupost vigent.
Fonaments de dret
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Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, essent l’import total de
958,06 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ .............................................................. 958,06 €
Núm. 2282 (Escola d'Art de Reus)................................. 409,75 €
Núm. 2314 (RH i PAO)................................................... 548,31 €

2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
26. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT

De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació del reconeixement de l’obligació
que inclouen factures conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1. Decret núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019, de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 203.296,37 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència.............................................................. 4.473,41 €
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Núm. 02281.............................................................. 3.176,29 €
Núm. 02319.............................................................. 1.297,12 €
Secretaria-Intervenció.......................................... 82.552,51 €
Núm. 02305.............................................................. 1.210,00 €
Núm. 02318............................................................ 48.418,41 €
Núm. 02330............................................................ 32.924,10 €
Serveis interns...................................................... 12.093,15 €
Núm. 02322.............................................................. 1.441,64 €
Núm. 02325.............................................................. 3.645,73 €
Núm. 02326.............................................................. 7.005,78 €
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Recursos humans................................................. 25.341,81 €
Núm. 02315............................................................ 25.341,81 €
Coneixement i Qualitat......................................... 24.555,69 €
Núm. 02323............................................................ 24.555,69 €
SAM.......................................................................... 5.800,74 €
Núm. 02285.............................................................. 5.800,74 €
SAC......................................................................... 44.444,40 €
Núm. 02289.............................................................. 1.607,93 €
Núm. 02290................................................................. 629,20 €
Núm. 02293.............................................................. 4.442,70 €
Núm. 02294.............................................................. 3.868,28 €
Núm. 02300.............................................................. 7.970,18 €
Núm. 02302.............................................................. 7.612,93 €
Núm. 02303.............................................................. 3.355,99 €
Núm. 02308.............................................................. 6.673,66 €
Núm. 02312................................................................. 243,15 €
Núm. 02313.............................................................. 8.040,38 €
SAT........................................................................... 4.034,66 €
Núm. 02274.............................................................. 1.644,11 €
Núm. 02291.............................................................. 2.390,55 €

2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 203.296,37 €.

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

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.
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DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 22 d’octubre de 2019 convenientment anonimitzada, en compliment de
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4795490148EE48169F19B4E00F32FCFD i data d'emissió 05/11/2019 a les 08:20:06

Pilar Sanchez Peña

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 04/11/2019 a les 14:51:38

