Acord
Data de l'acord: 19 de novembre de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
Ref: IGS/efs
Expedient: 8004330008-2018-0010094

Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal 2019 - selecció addicional.
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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 Ple de la Diputació de Tarragona, de 26 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment les
bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM), de l’anualitat 2019, del
Servei d'Assistència Municipal. Transcorregut el termini d'informació pública sense rebre
reclamacions ni al·legacions, les bases esdevenen definitives el 4 de gener de 2019.
2. La Junta de Govern, de 11 de gener de 2019 va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions del PAM de l’anualitat 2019 amb la següent dotació
pressupostària:
1010-942-76219 Programa d'inversions i amortització de préstecs - 6.000.000 €
1010-942-46219 Programa de despeses corrents i sosteniment del lloc de secretariaintervenció - 4.000.000 €
Total de la convocatòria: 10.000.000 €
3. El règim de concessió és el de concurrència competitiva. La quantia màxima de la
subvenció correspon a la distribució de la dotació econòmica del PAM, de l'anualitat 2019,
annex 1 de la convocatòria.
4. El president, per decret de 23 de maig de 2019, va aprovar la concessió de les
subvencions del PAM 2019 (1a selecció).
5. La presidenta, per decret de 9 de juliol de 2019, va aprovar la modificació de la
convocatòria del PAM 2019 i la redistribució dels imports de cada aplicació pressupostària
inclosa, per tal d'atendre totes les sol·licituds de subvenció rebudes. La distribució va
quedar de la manera següent:
1010-942-76219 Programa d'inversions i amortització de préstecs - 6.470.000 €
1010-942-46219 Programa de despeses corrents i sosteniment del lloc de secretariaintervenció - 3.530.000 €
Total de la convocatòria: 10.000.000 €
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6. La presidenta, per decret de 19 de juliol de 2019, va aprovar la concessió de les
subvencions del PAM 2019 (2a selecció).
7. De conformitat amb la base dotzena del PAM 19, al Programa d'inversions, si entre
l'import sol·licitat i l'import de concessió de la subvenció hi ha un romanent d'import igual o
superior a 5.000 €, l'ens local disposa d'un termini addicional, fora del període fixat per a la
presentació de les sol·licituds en la convocatòria, per a formalitzar una nova i única petició.
8. El termini per presentar les sol·licituds per a la selecció addicional va finalitzar el 12 de
setembre de 2019.
9. Dins d'aquest termini addicional s'han presentat 4 sol·licituds del Programa d'inversió, les
quals corresponen a 4 municipis: Ampolla, Arbolí, Bellvei i Santa Oliva.
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10. Els Serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat favorablement els
expedients d'aquesta selecció addicional.
11. Respecte a l’elegibilitat de la despesa dels 4 expedients a resoldre, en dos casos
aquesta és PARCIAL, no sent subvencionable l’indicat a continuació:

Ens local

Treballs / Imports no
subvencionables

Actuació

Origen de la
valoració parcial

Ampolla

Nou dipòsit de proveïment d’
IVA deduïble
aigua potable

Certificat de l’Ajuntament

Arbolí

Arranjament de la pista
IVA deduïble
poliesportiva

Certificat de l’Ajuntament

En cap cas es redueixen les subvencions sol·licitades.
12. L’Ajuntament de Bellvei, el 25 d’abril de 2019, va presentar dues sol·licituds de
subvenció per a dues actuacions amb la distribució següent:

Actuació

Elegible

Aportació
ajuntament

Import
sol·licitat

Concedit

% subvenció

Renovació xarxa
aigua
C.
Gardènia

79.022,58 €

50.978,66 €

38.059,45 €

28.043,92 €

48,16 %

Instal·lació d’un
ascensor a la
llar
d’avis
municipal

65.944,78

42.040,23 €

23.904,55 €

23.904,55 €

36,25 %

El 19 de juliol de 2019 (2a selecció) s’aprova la concessió de les dues actuacions, i es
genera un romanent de 10.015,53 € en l’actuació de renovació de la xarxa d’aigua del c.
Gardènia. En la selecció addicional l’Ajuntament de Bellvei sol·licita aquest romanent per
destinar-lo a la mateixa actuació concedida en la 2a selecció, instal·lació d’un ascensor a la
llar d’avis municipal, quedant el seu finançament de la forma següent:

Actuació

Elegible

Instal·lació d’un
ascensor a la
llar d’avis
municipal

65.944,78 €

Aportació
ajuntament

32.024,70 €

Import
concedit
2a sel.

23.904,55
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Import
a TOTAL
concedir sel. finaçament
addicional
PAM 2019

10.015,53 €

33.920,08 €

%
subvenció

51,44 %

13. Les sol·licituds han estat revisades, s'ha comprovat que la documentació és la que
regulen les bases i que han estat aportades dins del termini de presentació de sol·licituds
14. A l'aplicació pressupostària 1010-942-76219 del pressupost de 2019 hi ha crèdit
suficient per atendre les despeses subvencionables de les sol·licituds del Programa
d'inversions.
15. 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.
16. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat en data 28 d’octubre de 2019
que els ajuntaments de l’Ampolla, Bellvei i Santa Oliva no són deutors de la Diputació.
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17. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat en data 4 de novembre de
2019 que l’Ajuntament d’Arbolí no és deutor de la Diputació.
18. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
19. El 4 de novembre 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 els 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.
2. 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.
3. De la Base 9 a la 17 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
4. Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019 (PAM).
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
6. Art. 13 del RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat
de l'aigua de consum humà i apartat 10.7.2 del programa de vigilància i control sanitaris de
les aigües de consum humà de Catalunya, on especifica la necessitat d'informes sanitaris
de noves instal·lacions o modificació de les existents.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-1010-942-76219 del pressupost:
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Beneficiari:
Ajuntament d' Arbolí
Municipi:
Arbolí
Concepte:
Arranjament de la pista poliesportiva
Pressupost actuació:
27.683,48 euros
Pressupost Elegible:
22.878,91 euros*
% concedit:
74,30%
Import concedit:
17.000,00 euros
* Imports no subvencionables: IVA deduïble
Beneficiari:
Ajuntament de l'Ampolla
Municipi:
L'Ampolla
Concepte:
Nou dipòsit de proveïment d'aigua potable
Pressupost actuació:
519.782,97 euros
Pressupost Elegible:
429.572,70 euros*
% concedit:
17,04%
Import concedit:
73.184,00 euros
* Imports no subvencionables: IVA deduïble
Beneficiari:
Ajuntament de Bellvei
Municipi:
Bellvei
Concepte:
Instal·lació d'un ascensor a la llar d'avis municipal
Pressupost Elegible:
65.944,78 euros
% concedit:
15,19%
Import concedit:
10.015,53 euros*
* Aquest finançament es sumarà a l'import de 23.904,55 € ja concedits pel PAM 2019 - 2a
selecció, constituint un finançament total de la inversió del 51,44% (33.920,08 €)
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:
Total:

Ajuntament de Santa Oliva
Santa Oliva
Pavimentació vials Sant Jordi
80.708,02 euros
90,52%
73.059,00 euros

173.258,53 euros

Segon. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s’entén acceptada si no manifesten el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Quart. Publicar-ho a la seu electrònica de la Diputació i comunicar-ho a la Intervenció
general de la Diputació de Tarragona.

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