Acord
Data de l'acord: 7 de juny de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO
Ref: AITC/abg
Expedient: 8004330008-2019-0002042

Aprovar la 1a concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis
municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals. Any 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. 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.
5. Durant el mes d’abril s’han presentat 4 sol·licituts que corresponen a 4 ens locals.
6. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han realitzat inspecció tècnica als 4 ens
locals i han informat favorablement de les actuacions sol·licitades per l’ Ajuntament de
Paüls i Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
7. Per una altra banda no han informat favorablement dues sol·licituds pels motius
següents:
Ajuntament d’Aiguamúrcia: No ha acreditat que s’han superat els valors que el Meteocat
estableix per determinar una situació meteorològica de perill, el document tècnic no
compleix els requisits mínims, hi ha incongruències respecte l’informe tècnic i la informació
complementària aportada.
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Ajuntament de Barberà de la Conca: No ha acreditat que s’han superat els valors que el
Meteocat estableix per determinar una situació meteorològica de perill.
Per tant, aquestes dues sol·licituds no es poden resoldre en la primera selecció i es
tractaran amb pròximes seleccions.
8. Les sol·licituds han estat revisades, 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.
9. 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.
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10. El 17 maig de 2019 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que l’
Ajuntament de Paüls i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta no són deutors de la Diputació
de Tarragona.
11. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
12. El 27 de maig 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.
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. Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per
fenòmens meteorològics excepcionals 2019.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

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:

Ajuntament de Paüls
Paüls
Restauració dels camins afectats pels aiguats
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Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
Pressupost mínim a executar:
% concedit:
Import concedit:
Total:
74.735,12 euros

91.291,58 euros
52.631,58 euros
95,00%
50.000,00 euros
Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Pradell de la Teixeta
Reconstrucció mur de contenció de l'escola
48.266,91 euros
48.266,91 euros
51,25%
24.735,12 euros
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Segon. Fer avinent 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 a la notificació de la
resolució de la seva concessió.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Quart: Publicar 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 del president de la Diputació.
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