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Acord
Data de l'acord: 21 de desembre de 2021
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS
Ref: PCR/mjcm
Expedient: 8004330008-2021-0015905,
0015928, 8004330008-2021-0015959,
0016077, 8004330008-2021-0016163,
0016204, 8004330008-2021-0016226,
0016267, 8004330008-2021-0016396,
0016502, 8004330008-2021-0016528,
0016554, 8004330008-2021-0016569,
0016630, 8004330008-2021-0016643,
0016690, 8004330008-2021-0016692,
0016715, 8004330008-2021-0016731,
0016744, 8004330008-2021-0016746,
0016843, 8004330008-2021-0016865,
0016880, 8004330008-2021-0016919,
0016947, 8004330008-2021-0016979,
0016990, 8004330008-2021-0016993,
0017031, 8004330008-2021-0017059,
0017068, 8004330008-2021-0017072,
0017084, 8004330008-2021-0017094,
0017097, 8004330008-2021-0017099,
0017115, 8004330008-2021-0017119,
0017143, 8004330008-2021-0017148,
0017154, 8004330008-2021-0017158,
0017164, 8004330008-2021-0017170,
0017183, 8004330008-2021-0017185,
0017189, 8004330008-2021-0017191,
0017193, 8004330008-2021-0017194,
0017196, 8004330008-2021-0017197,
0017205, 8004330008-2021-0017206,
0017208, 8004330008-2021-0017209,
0017211, 8004330008-2021-0017212,
0017214, 8004330008-2021-0017215,
0017217, 8004330008-2021-0017218,
0017220, 8004330008-2021-0017221,
0017223, 8004330008-2021-0017224,
0017226, 8004330008-2021-0017240,
0017249, 8004330008-2021-0017250,
0017253, 8004330008-2021-0017254,
0017267, 8004330008-2021-0017274,
0017277, 8004330008-2021-0017278,
0017281, 8004330008-2021-0017282,
0017288, 8004330008-2021-0017293,
0017296, 8004330008-2021-0017299,
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Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o
treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per
a projectes d’interès cultural. Any 2021

De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:

Fets
1. En data 20 de juliol de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la
convocatòria de Subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors
autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’
interès cultural. Any 2021. La convocatòria va ser publicada al BOPT el dia 4 d'agost de 2021.
2. El crèdit inicial al qual s’imputen les subvencions d’aquesta convocatòria és de 950.000
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-2010-433-47900-01, i l'import màxim
individualitzat de subvenció és de 20.000 euros, d'acord al punt 8 de la convocatòria.
3. En data 29 d'octubre de 2021, el Ple de la Diputació de Tarragona va acordar la modificació
de crèdit núm. 7, en la qual s'incloïa un suplement de crèdit de 700.000 euros per a l'aplicació
pressupostària 2021-2010-433-47900-01 Per tant, la quantitat total màxima de la convocatòria
és de 1.650.000 euros. L’ampliació d’aquesta convocatòria ha estat aprovada per la Junta de
Govern del dia 30 de novembre de 2021.
4. El règim de concessió és de concurrència competitiva i el termini per a presentar les
sol·licituds va finalitzar el dia 6 de setembre de 2021.
5. La unitat gestora ha comprovat si les sol·licituds han estat presentades dins del termini
establert en la convocatòria.
6. Tal com disposa la base 13 de les bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, a partir de l'informe tècnic de la unitat gestora,
l'òrgan avaluador ha emès l'informe d'avaluació de les sol·licituds, d'acord amb els criteris de
valoració establerts a l'apartat 7 de la convocatòria, que són:
"La unitat gestora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de
les Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona. Es distribuirà el pressupost
de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i admeses, subvencionant fins el 90%
del pressupost elegible i fins a l’import màxim de subvenció que s’estableix a l’apartat 8 d’
aquesta convocatòria.
En cas que el crèdit disponible no sigui suficient per atendre totes les peticions que compleixin
els requisits, s’aplicarà un prorrateig, segons el que estableix l’article 22.1 de la LGS. "
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7. Els sol·licitants han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació de la declaració
responsable corresponent.
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8. En aquesta convocatòria s'han presentat un total de 137 sol·licituds que han estat revisades
per la unitat gestora i avaluades de conformitat al que s'expressa en l'apartat 6è d'aquest acord
i tal com consta a l'expedient administratiu, amb el següent detall:
- 96 sol·licituds es consideren subvencionables, ja que els beneficiaris compleixen tots els
requisits per accedir a les subvencions, d'acord amb la informació aportada en les sol·licituds.
- 9 sol·licituds no han estat admeses a tràmit per no reunir els requisits mínims i
imprescindibles, segons consta en cada cas.
- 31 sol·licituds es desestimen pels motius que es fan constar en cada cas.
- Es declara el desistiment exprés d'una sol·licitud.
9. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat que les entitats admeses no són
deutores de la Diputació de Tarragona, d’acord amb els informes consten en els corresponents
expedients.
10. L'IVA deduïble no és subvencionable de conformitat amb l'article 31.8 de la Llei General de
Subvencions. Per tant, no seran subvencionable els imports satisfets en concepte d'IVA, quan
aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels
sol·licitants de la subvenció.
11. La cap de l'Àrea del SAC i la Comissió d’Avaluació de les subvencions de la Unitat de
Cultura, han emès els corresponents informes d'avaluació, els quals consten a l'expedient.

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. Bases 9a. A 17a de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per l’exercici vigent.
5. Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a microempreses i a
professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector
cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals" en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions
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En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir a les empreses a microempreses i a professionals o treballadors autònoms
de la demarcació de Tarragona que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-2010-433-47900-01:
Beneficiari: Bañeres Argilés, Aida
Municipi: Alcover
Concepte: Producció d'un documental audiovisual i exposició
Pressupost Elegible: 21.750,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 21.750,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 19.575,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Un Capricho de Producciones, SL
Municipi: Almoster
Concepte: "In memoriam Biel". Llargmetratge documental
Pressupost Elegible: 40.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Most Wanted Studio Sociedad Limitada
Municipi: Altafulla
Concepte: Codi Ictus
Pressupost Elegible: 26.245,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Racó de la Festa, SCCL
Municipi: Amposta
Concepte: Producció de l'obra de teatre – Lorca Live
Pressupost Elegible: 23.537,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Filmsnomades Gs, SL
Municipi: Amposta
Concepte: La capsa vermella. La guerra infinita d'Antoni Campañà
Pressupost Elegible: 65.960,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
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% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
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Beneficiari: Moya Juan, Jaume – Terres Landscap and Travel Comunication, SL
Municipi: Amposta
Concepte: Terres Travel Festival – Films & Creativity 2021
Pressupost Elegible: 67.440,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Cabezas Vives, Jordi
Municipi: Bràfim
Concepte: Producció espectacle "Momentum"
Pressupost Elegible: 19.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 19.500,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 17.550,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Produccions Cultura Viva, SCP
Municipi: Bítem
Concepte: Enregistrament Disc "Cantant al Rector de Vallfogona"
Pressupost Elegible: 10.749,80 euros
Pressupost Mínim a executar: 6.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.900,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-6-2022
Beneficiari: Rodríguez Miró, Marc
Municipi: Calafell
Concepte: Desenvolupament 2ª Fase Plataforma Difusió Arts Escèniques Loxley
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-6-2022
Beneficiari: Cap de Palaia Produccions, SCP
Municipi: Cambrils
Concepte: 1r cicle Escena Cambrils
Pressupost Elegible: 28.200,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
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Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
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Beneficiari: Colom Recasens, Arnau
Municipi: Cambrils
Concepte: Espectacle "Quan el sol se'n va a la posta"
Pressupost Elegible: 9.170,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 5.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Atiende Films, SL
Municipi: Cambrils
Concepte: Producció “Un sol radiant"
Pressupost Elegible: 33.450,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Plujafina Comunicació
Municipi: Cambrils
Concepte: 1a edició del Festival Garbinada Pop de Falset
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Rambla de l'Art-Cambrils Aie
Municipi: Cambrils
Concepte: Projeccions singulars
Pressupost Elegible: 16.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.111,11 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Cort Vives, Aleix
Municipi: Castellvell del Camp
Concepte: Producció curtmetratge “Un dia s’aturarà el vent"
Pressupost Elegible: 14.950,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 14.950,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 13.455,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
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Beneficiari: Esteve Ferrer, Raquel
Municipi: Constantí
Concepte: Enregistrament d'un CD i un concert presentació
Pressupost Elegible: 13.643,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 10.666,67 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.600,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Picollà Queralt, Albert
Municipi: Constantí
Concepte: Creació, producció, difusió i exhibició d'un espectacle d'arts escèniques
Pressupost Elegible: 28.200,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Cortiella Navarro, Francisco
Municipi: Corbera d'Ebre
Concepte: Enregistrament, edició i emissió d'un CD “30 aniversari de Gra Fort”
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 10.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Centre de Música Moderna i Clàssica, SL
Municipi: Creixell
Concepte: Púlsar Art Total & Time Lapse
Pressupost Elegible: 22.800,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 19.800,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Clofent Alonso, Sergi
Municipi: Creixell
Concepte: Creació, producció i gravació del CD “Julivert"
Pressupost Elegible: 15.200,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 15.200,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 13.680,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Marlia Produccions Sociedad Limitada
Municipi: El Pla de Santa Maria
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Concepte: “Rurart”
Pressupost Elegible: 22.200,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.200,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 19.980,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Pérez Sánchez, Rafael
Municipi: El Vendrell
Concepte: Vídeo "Paisatges sentimentals de Joan Miró al Camp de Tarragona"
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: A Prop Ebre, S.C.P.
Municipi: Jesús
Concepte: Producció documental sobre Joan Salvadó
Pressupost Elegible: 10.691,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 10.691,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.621,90 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Produccions Audiovisuals Mario Pons Múria
Municipi: L'Ampolla
Concepte: Espectacle de Cinema Cançó "Amor en Pandèmia"
Pressupost Elegible: 14.550,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 13.388,89 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 12.050,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Edicions i Creacions la Musca, SCP
Municipi: L'Espluga de Francolí
Concepte: Difusió del parlar de l'Espluga de Francolí
Pressupost Elegible: 12.994,60 euros
Pressupost Mínim a executar: 12.994,60 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 11.695,60 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Sierra González, Mirza
Municipi: La Bisbal del Penedès
Concepte: Enregistrament CD “Quintet Gandhi”
Pressupost Elegible: 10.594,00 euros
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Pressupost Mínim a executar: 10.594,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.534,60 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2021
Beneficiari: Romescu Produccions Sociedad Limitada
Municipi: La Secuita
Concepte: Producció de tres documentals Patrimoni de Tarragona
Pressupost Elegible: 29.795,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Magrané Figuera Joan
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Enregistrament Quartets de corda de Joan Magrané
Pressupost Elegible: 19.900,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 19.900,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 17.910,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Tempus Gaudit SCP
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Creació i producció acció teatralitzada "Cecília"
Pressupost Elegible: 1.920,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 1.920,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.728,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Gagman Produccions SL
Municipi: La Selva del Camp
Concepte: Producció espectacle “Hotel Flamingo”
Pressupost Elegible: 17.017,70 euros
Pressupost Mínim a executar: 17.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 15.300,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Panebianco, Alfredo
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: ResidenciArt 2.0 Festival Itinerant de microconcer
Pressupost Elegible: 24.300,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
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Beneficiari: del Monaco, Vania
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: Música per als Hospitals (sessions de quimioteràpia i diàlisis)
Pressupost Elegible: 6.060,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 6.060,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 5.454,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Aragonès Sabaté, Marcel
Municipi: Mont-roig del Camp
Concepte: “NAU” Cursos de formació d'Art Contemporani
Pressupost Elegible: 17.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 10000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Escola de Producció Audiovisual de Catalunya, S.L.
Municipi: Montblanc
Concepte: Documental per a TV3: "A cavall dels temps"
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Constantin Munteanu Emanuel
Municipi: Montblanc
Concepte: Post producció documental “Arrels de Mar"
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Concaromis, SL
Municipi: Montblanc
Concepte: Activitats de cultura i etnologia del safrà a la Conca
Pressupost Elegible: 8.600,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 8.600,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 7.740,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
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Beneficiari: Philatelia Records, SCP
Municipi: Montblanc
Concepte: Gravació, producció, edició i publicació d’un disc
Pressupost Elegible: 7.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 3.333,33 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 3.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: El Reboll, SCCL
Municipi: Montblanc
Concepte: Patrimoni Arqueo-natural de la Vall de Montblanc
Pressupost Elegible: 10.092,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 9.444,44 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 8.500,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Oliva Palau, Laura
Municipi: Nulles
Concepte: Programa educatiu Jujol i activitats d'oci i cultura per turisme familiar
Pressupost Elegible: 1.435,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 1.427,78 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.285,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Barrenechea Santana, Ruben Dario
Municipi: Picamoixons
Concepte: Producció cultural: "Ho sento molt"
Pressupost Elegible: 7.779,20 euros
Pressupost Mínim a executar: 7.779,20 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 7.001,28 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Masdeu Pallerols, Joan
Municipi: Reus
Concepte: Producció nou disc i nou espectacle de Joan Masdéu
Pressupost Elegible: 23.770,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Ecir Films, SL
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Municipi: Reus
Concepte: Curtmetratge de ficció titulat 'El Crédito'.
Pressupost Elegible: 31.990,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 19.800,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Produccions de lo Nostro SL
Municipi: Reus
Concepte: Producció teatral “Rumors, rumors"
Pressupost Elegible: 29.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Pardines Sicilia, Alan
Municipi: Reus
Concepte: Producció - Edició “Singulars Magazine"
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Lafuente Alonso, Maria Dolores
Municipi: Reus
Concepte: Projecte “Persistència"
Pressupost Elegible: 5.053,45 euros
Pressupost Mínim a executar: 5.053,45 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.548,11 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Quatre Quaranta Gestió Cultural i Social, S.L.
Municipi: Reus
Concepte: Llibre "Festa Major de Reus" i CD "Musiques del seguici de la FM de Reus"
Pressupost Elegible: 19.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.111,11 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Omella Aznar, Meritxell
Municipi: Reus
Concepte: Producció app LudiCultura-Juga i aprèn amb el patrimoni cultural
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Pressupost Elegible: 22.223,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2020
Beneficiari: Pérez Margalef, Maria
Municipi: Reus
Concepte: Producció 2 contes, una cançó i un vídeoclip
Pressupost Elegible: 25.953,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Manzanero Calero, Ivan
Municipi: Reus
Concepte: Creació de continguts i direcció artística d’un espectacle
Pressupost Elegible: 9.054,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 9.054,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 8.148,60 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Wenceslao Sánchez Garcia
Municipi: Reus
Concepte: Producció i promoció d'un disc
Pressupost Elegible: 37.144,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Bcn-11 SL
Municipi: Reus
Concepte: Publicació llibre Premis TELAX
Pressupost Elegible: 11.300,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.111,11 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Alpha Helix, SL
Municipi: Reus
Concepte: Producció d'un Teaser d’alta qualitat sobre Tarragona
Pressupost Elegible: 48.620,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
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Beneficiari: Julien Sion, Christophe Emile
Municipi: Reus
Concepte: Llargmetratge documental "Insostenible"
Pressupost Elegible: 66.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.111,11 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Recursiva, SL
Municipi: Reus
Concepte: Vídeo promocional 5-7 minuts del projecte Excellence - Càncer
Pressupost Elegible: 30.700,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Nomadfestival Mediterraneo, SLU
Municipi: Riudecols
Concepte: Nomad xperience a Riudecols
Pressupost Elegible: 143.204,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Surtdecasa, SCCL
Municipi: Roquetes
Concepte: Edició d’un anuari en paper
Pressupost Elegible: 22.960,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 21.866,66 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 19.680,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Martín González, Sergi
Municipi: Salou
Concepte: Producció de 5 càpsules audiovisuals "Dones històriques de Tarragona"
Pressupost Elegible: 23.280,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
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Beneficiari: Plan 9 Cultural SL
Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Concepte: “Eufònic 2021"
Pressupost Elegible: 150.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Cia Pepa Plana, SCCL
Municipi: Sant Jaume d'Enveja
Concepte: Producció “Si tu te’n vas"
Pressupost Elegible: 55.126,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Plataforma-pro, SCP
Municipi: Santa Bàrbara
Concepte: Docusèrie de cultura i tradicions dels municipis
Pressupost Elegible: 31.800,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Marsal Norte, Gerard
Municipi: Tarragona
Concepte: "724 forats" (migmetratge per a ser projectat amb música en directe)
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Rioné Tortajada, Joan
Municipi: Tarragona
Concepte: Il·lustració i edició del llibre juvenil "Naïm"
Pressupost Elegible: 6.900,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 4.444,44 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
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Beneficiari: López Monné, Rafael
Municipi: Tarragona
Concepte: Dionís, el déu del vi, retorna a les comarques vinícoles tarragonines
Pressupost Elegible: 12.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.111,11 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Alvear López, Francisco Javier
Municipi: Tarragona
Concepte: Rescat del garrotí a Tarragona
Pressupost Elegible: 20.926,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 20.055,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 18.050,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Agència de Publicitat Internacional Catalana, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Obra de teatre i concert a la Tarraco Arena
Pressupost Elegible: 83.252,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Expressa Sports Live, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Producció audiovisual "Documenta cultura i TGN"
Pressupost Elegible: 13.400,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.555,56 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.400,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Camera Musicae SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Retransmissió en streaming dels concerts de l'OCM
Pressupost Elegible: 44.217,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Silva Editorial
Municipi: Tarragona
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Concepte: Producció multidisciplinar “Cantar de asombro"
Pressupost Elegible: 15.220,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 7.722,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 6.950,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Segura Cuella, Raquel
Municipi: Tarragona
Concepte: Producció del documental de creació "L'amic de Picasso”
Pressupost Elegible: 25.130,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Zanón Maturana, Miguel
Municipi: Tarragona
Concepte: Producció treball discogràfic L. Martín
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 15.000,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 13.500,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Trono Serveis Culturals SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Programació estable de teatre Sala Trono
Pressupost Elegible: 85.100,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Abril Producciones, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Tarragona Músic Festival
Pressupost Elegible: 284.767,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Barberan Garrido, Miguel Angel
Municipi: Tarragona
Concepte: Enregistrament CD “Big Band"
Pressupost Elegible: 17.600,00 euros
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Pressupost Mínim a executar: 14.444,44 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 13.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Grup Silere 6378 SL
Municipi: Tarragona
Concepte: La motxila Terres de l’Ebre
Pressupost Elegible: 17.950,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 13.333,33 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 12.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Mesa Roses, Blai – Escola del Terrer, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: V Festival Terrer Priorat
Pressupost Elegible: 66.856,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Puvill Estivill, Meritxell
Municipi: Tarragona
Concepte: Representació professional música i dansa
Pressupost Elegible: 18.601,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 18.601,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 16.740,90 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Rambla Músic 2016 SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Les veus de Festa Major & Tgn Big Band
Pressupost Elegible: 11.060,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 6.666,67 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 6.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Coopula Editorial SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Nou disc i espectacle de Projecte Infinit
Pressupost Elegible: 15.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 15.500,00 euros
% concedit: 90,00%
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Beneficiari: Todorola Stoycheve, Lyubomira
Municipi: Tarragona
Concepte: Grabació d'un disc
Pressupost Elegible: 25.460,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Inventa't Comunicació, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Producció espectacle “Temps era temps”
Pressupost Elegible: 19.150,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 10.744,44 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 9.670,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Insitu Comunicació
Municipi: Tarragona
Concepte: Edició del llibre "56 dies del setge de Tarragona"
Pressupost Elegible: 12.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 6.666,67 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 6.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Vicencio Iturrieta, Andre
Municipi: Torredembarra
Concepte: Producció discogràfica – exclosa l’activitat de creació del segell i marca
Pressupost Elegible: 2.400,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 2.400,00 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.160,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Enclave Companyia de Dansa SL
Municipi: Tortosa
Concepte: Noves activitats difusió i formació artística | L’obrador - Espai de Creació
Pressupost Elegible: 120.619,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
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Beneficiari: Liarba Comunicació, SL
Municipi: Tortosa
Concepte: Producció de 12 capítols "Espais Saó Fonda"
Pressupost Elegible: 41.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Centre d'Ensenyaments Musicals "Felip Pedrell" (Acadèmic)
Municipi: Tortosa
Concepte: XXVIII Mostra Jazz Tortosa
Pressupost Elegible: 149.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021

Beneficiari: Setmanari de l' Ebre, SL
Municipi: Tortosa
Concepte: Posada en marxa del primer digital esportiu de les Terres de l’Ebre
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 13.333,33 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 12.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Cimarron S.C.C.L.
Municipi: Tortosa
Concepte: Realització espectacle “Urban Jazz Band" 50 aniversari
Pressupost Elegible: 26.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Gaya Nofre, Xenia
Municipi: Ulldecona
Concepte: Les accions per la cultura a Terres de l'Ebre
Pressupost Elegible: 30.290,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 21.666,67 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 19.500,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
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Beneficiari: Dethise, Sebastien
Municipi: Vallmoll
Concepte: Projecte producció cultural “Volar amb les seves pròpies ales"
Pressupost Elegible: 7.421,50 euros
Pressupost Mínim a executar: 7.421,50 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 6.679,35 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Produccions Saurines, SCCL
Municipi: Valls
Concepte: Pre-producció i escriptura guió “Res no és efímer"
Pressupost Elegible: 17.280,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 7.777,78 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 7.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Cia. Passabarret SL
Municipi: Valls
Concepte: Creació i producció del nou espectacle de circ "Bozzà!"
Pressupost Elegible: 26.949,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 22.222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Radio i Televisió de Catalunya Nova, SL
Municipi: Valls
Concepte: Programa Casteller "Des de la Plaça del Blat"
Pressupost Elegible: 11.759,28 euros
Pressupost Mínim a executar: 11.759,28 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 10.583,35 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Cubos Serra, Carles
Municipi: Valls
Concepte: “Sense llum" (Pel·licula sobre la ceguesa)
Pressupost Elegible: 14.355,50 euros
Pressupost Mínim a executar: 8.172,78 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 7.355,50 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Ferré Serra, Eudald
Municipi: Valls
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Concepte: Curs de Formació Teatral Workshop Marcel·lí Antúnez a Santes Creus
Pressupost Elegible: 6.249,90 euros
Pressupost Mínim a executar: 4.333,33 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 3.900,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Beneficiari: Arjona Blasco, Marta
Municipi: Valls
Concepte: Producció videodansa "Quan tot desapareix"
Pressupost Elegible: 13.924,08 euros
Pressupost Mínim a executar: 13.924,08 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 12.531,67 euros
Termini màxim d’execució fins: 30-06-2022
Beneficiari: Tarragona Disseny, SL
Municipi: Valls
Concepte: Trenta anys de l'alçament contra el Pla de Residus
Pressupost Elegible: 13.500,00 euros
Pressupost Mínim a executar: 9.444,44 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 8.500,00 euros
Termini màxim d’execució fins: 31-12-2021
Total: 1.384.007,86 euros
Segon.- La subvenció s'entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari
en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona, de la resolució de la seva concessió.
Tercer.- 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. En aquests casos el
percentatge de concessió es determina amb relació al pressupost mínim a executar. Si el
beneficiari justifica per sota del "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 d'executar la totalitat de la despesa que permeti posar de manifest que s'ha
aconseguit la finalitat i l'objecte per la qual es va concedir la subvenció i que s'han complert els
objectius inicialment previstos.
Quart.- Terminis:
En tots els casos, el termini de justificació és des de que s’acaba l’activitat objecte de
subvenció i fins el 30 de març de 2022, sense possibilitat d’ampliació. Només en els casos que l’
objecte de subvenció és la producció, el termini màxim per a la presentació de la justificació de
la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2022, sense possibilitat d’ampliació.
Cinquè.- No admetre a tràmit les següents sol·licituds pel motiu que en cada cas s'especifica:
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Sol·licitant: Capdevila Papió, Lluís
Municipi: Falset
Concepte: Producció musical
Motiu: Per no complir els requisits mínims ja que el professional no declara ni acredita, un cop
passat el termini legal de requeriment, que no està treballant com assalariat per cap empresa.
En el punt 2.4. de la convocatòria s'explicita: "També queden exclosos aquells professionals
del sector cultural que desenvolupin la seva feina per una empresa, tot i estar donats d'alta
d'IAE o CNAE.”
Sol·licitant: Velázquez, Camila
Municipi: Reus
Concepte: Projecte discogràfic i artístic
Motiu: Per no complir els requisit mínims ja que la persona professional acredita estar
treballant com assalariada, quan en el punt 2.4 de la convocatoria s’explicita: “També queden
exclosos aquells professionals del sector cultural que desenvolupin la seva feina per una
empresa, tot i estar donats d’alta d’IAE o CNAE”
Sol·licitant: Ans Educació S.L.
Municipi: Reus
Concepte: Ressitua't: on son les dones a la història de la meva ciutat ?
Motiu : Per no complir els requisits mínims exigits en el punt 2.1.de la convocatòria ja que a la
sol·licitud aporta un IAE 933.9 Otros actividades enseñanza, que no és del sector cutural. A
més, el projecte que presenta l’empresa es tracta d’una activitat que s’inicia el 1-10-2021 i la
data prevista d’acabament és el 31.3.2022. Per tant i d’acord al punt 15 de la
convocatoria, incompliria també el termini d’execució de l’objecte de subvenció, ja que les
activitats s’han d’acabar el 31-12-2021.
Sol·licitant: Garcés Aragon, Adrián
Municipi: Reus
Concepte: Winers Reus.- Hall Scape del Camp de Tarragona.
Motiu : Per no complir els requisits mínims exigits en el punt 2.1. de la convocatòria, ja que a la
sol·licitud aporta un IAE 9695,1: juegos, billar, ping-pong, bolos y otraos, que no és del sector
cutural. A més el projecte que presenta no és de l’àmbit cultural. Així mateix indica que
destinaria la subvenció al disseny, construcció del joc i adequació del local; conceptes d’
inversió que estan expressament exclosos de la convocatòria d’acord al que s’expressa en el
segon paràgraf del punt 3.
Sol·licitant: Marín Corbi Fernando
Municipi: Tarragona
Concepte: “La vihuela de arco de la Catedral de Tarragona”
Motiu Per no complir els requisit mínims ja que la persona professional acredita estar
treballant com assalariat, quan en el punt 2.4 de la convocatoria s’explicita. “També queden
exclosos aquells professionals del sector cultural que desenvolupin la seva feina per una
empresa, tot i estar donats d’alta d’IAE o CNAE.”
Sol·licitant: Garcia Garcia, Samuel
Municipi: Tarragona
Concepte: Gravació de un disc
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Motiu: Per no complir els requisit mínims ja que la persona professional acredita estar
treballant com assalariat, quan en el punt 2.4 de la convocatoria s’explicita. “També queden
exclosos aquells professionals del sector cultural que desenvolupin la seva feina per una
empresa, tot i estar donats d’alta d’IAE o CNAE.”
Sol·licitant: Capdevila Calvo, Biel
Municipi: Tarragona
Concepte: Documentals per a la promoció del producte gastronòmic.
Motiu: Per no complir els requisits mínims exigits en el punt 2.1. de la convocatòria, ja que a la
sol·licitud aporta un IAE 899 Otros profesionales relacionados con servicios, que no és del
sector cutural. A més, el projecte que presenta l’empresa es tracta d’una producció que s’inicia
el 1-12-2021 i la data prevista d’acabament és el 1-9-2022. Per tant, d’acord al punt 15 dela
convocatòria incompliria també el termini d’execució de l’objecte de subvenció, ja que s’hauria
d’acabar el 30-6-2022.
Sol·licitant: Llauradó Reverchon, Tomas Francisco
Municipi: Tarragona
Concepte: Contractació grup musical folk per amenitzar la Festa de la Verema a l'Antiga del
celler Mas del Botó d'Alforja
Motiu: Per no complir els requisits mínims exigits en el punt 2.1. de la convocatòria, ja que a la
sol·licitud aporta un IAE on la descripció de l’activitat que hi figura és per a “Elaboracion y
Crianza de Vinos”, Grupo/Epígrafe: 4251, que no és del sector cutural. A més, el concepte
pel que demana subvenció es tracta d’una contractació i no de realització d’un projecte cultural.
Sol·licitant: Martin Vielba, Oscar
Municipi: Tarragona
Concepte: Creació app Cellers TGN
Motiu: Per no complir els requisits mínims exigits en el punt 2.1. de la convocatòria, ja que a la
sol·licitud aporta l'IAE 763.2. on la descripció de l’activitat que hi figura és per a “profesionales
programadores y analistes de informàtica”, que no és del sector cultural.
A mes incompliria amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia del professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatoria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat propia del professional.

Sisè: Desestimar les següents sol·licituds pel motiu que en cada cas s’especifica:
Sol·licitant: Amela Serret, Claudia
Municipi: Amposta
Concepte: Festival cultural Som(Riu)
Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data màxima
d’execució és el 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà del 23 al 25 de
juny de 2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les actuacions
subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de gener fins al dia
31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que poden executarse fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
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Sol·licitant: Sons On Air, SLU
Municipi: Cambrils
Concepte: Dinamització i gestió d’un espai cultural
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia del professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatòria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del profesional.
A més, s’incomplirien també amb els terminis d’execució previstos en la convocatòria, ja al
tractar-se d’una activitat la data màxima d’execució és el 31-12-2021 i en la sol·licitud
presentada es fa constar el 30-6-2022. Segons el punt 15, el termini per executar les
actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Bonet Pinyol, Miquel
Municipi: Cambrils
Concepte: Podcast Cultural El Burxoc
Motiu: Per tractar-se d’una actuació destinada a finançar inversions com el material tècnic
necessari per iniciar el projecte, segons s’explicita en la sol·licitud presentada. Les inversions
están expressament excloses d’acord al paràgraf segon del punt 3 de la convocatòria.
A més, s’incomplirien els terminis d’execució, ja que segons el punt 15 de la convocatòria, el
termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i
projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o
projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’
ampliació en cap dels casos. El projecte d’activitat que presenta és des del 1-9-2021 fins al 306-2022.
Sol·licitant: Casero Baena, Sergi
Municipi: L'Argentera
Concepte: Instal.lacions permanents de vídeo mapping al Castell d’Escornalbou.
Motiu: Per tractar-se d’una actuació destinada, en part, a finançar inversions com la compra de
material necessari pel projecte, segons s’explicita en la sol·licitud presentada. Les inversions
están expressament excloses d’acord al paràgraf segon del punt 3 de la convocatòria.
A més, per incomplir els terminis d’execució, ja que segons el punt 15 de la convocatòria, el
termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i
projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o
projectes de producció que poden executarse fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’
ampliació en cap dels casos. El projecte que presenta és des del 1-1-2022 fins al 30-6-2022.
A més no acredita tenir l’encàrrec o l’autorització dels propietaris del Castell d’Escornalbou, que
són al 50 % la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
Sol·licitant: Rodríguez Vázquez, Daniel
Municipi: La Nou de Gaià
Concepte: Grabación de un Disco + Video Documental
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució ja que al tractar-se d’una producció la data
màxima d’execució és el 30-6-2022 i en la sol·licitud presentada es fa constar la durada des de
1-1-2022 a l’1-9-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les
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actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Jamboo Agency Events SL
Municipi: Montblanc
Concepte: Ajut impuls nova marca cultural d'animació per tots els públics
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia de l’empresa. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatoria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del profesional
A més, per tractar-se d’una actuació destinada a finançar inversions com divers material tècnic i
un camió de transport per dur a terme el projecte, segons s’explicita en la sol·licitud
presentada. Les inversions están expressament excloses d’acord al paràgraf segon del punt 3
de la convocatòria.
També s’incomplirien els terminis d’execució previstos en la convocatòria, ja que segons el
punt 15 de la mateixa, el termini per executar les actuacions subvencionades és en general per
a totes les activitats i projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de
les propostes o projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022,
sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos. El projecte d’activitat que presenta és des del
1-1-2022 fins al 1-1-2023.
Sol·licitant: Varela Díaz-Delgado, Jorge
Municipi: Reus
Concepte: Gravació del disc "Aigua, Cel i Terra"
Motiu: Per incomplir amb els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una producció la data
màxima d’execució és fins a 30-06-2022 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà del
9-4-2022 fins el 31-8-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les
actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Quinteiro Giner, M. Josepa - Galeria d'Art Anquin's
Municipi: Reus
Concepte: LLIBRE COMMEMORATIIU 50 ANYS DE LA GALERIA ANQUINS
Motiu: Per incomplir amb els terminis d’execució, ja que al tractar-se de l’edició d’un llibre, la
data màxima d’execució és fins a 30-06-2022 i en la sol·licitud presentada es fa constar que
serà de l’1-12-2021 al 1-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar
les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos
Sol·licitant: Viejo Orna, Miguel
Municipi: Reus
Concepte: GROOVIN´ HOODS, producció d’espectacle concert.
Motiu: Per presentar un balanç econòmic amb superávit. Es fan constar unes despeses de
20.000 € i uns ingressos de 44.000 €.
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Sol·licitant: Sans i Gallardo, Marti
Municipi: Reus
Concepte: Menjar de pel·lícula
Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que segons el punt 15 de la convocatòria, el
termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i
projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o
projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’
ampliació en cap dels casos. El projecte que presenta és des del 2-1-2022 fins al 30-7-2022.
Sol·licitant: Sumati91 Events S.L.
Municipi: Reus
Concepte: SPLASH COLOURS FESTIVAL
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins el 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
del 1-10-2022 al 31-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les
actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Borrull, Ester
Municipi: Reus
Concepte: Per impulsar una nova marca "Paranoia" que es dedicarà a produir dos
curtmetratges: Okupass i Cartas a la Hija.
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una producció la
data màxima d’execució és fins el 30-6-2022 i en la sol·licitud presentada es fa constar que
serà del 1-3-2022 al 31-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar
les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: XL Produccions- so i il.luminiació SL
Municipi: Reus
Concepte: Dinamització cultural
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia de l’empresa. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatòria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del professional.
Sol·licitant: Rollan Jovani, Josep Albert
Municipi: Roquetes
Concepte: Creació i desenvolupament de la “PRODUCTORA” audiovisual.
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia del professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatoria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del professional.
A més, segons explicita en la sol·licitud presentada, els conceptes pels que demana
subvenció: ampliar l’equipament tecnològic, crear una unitat móbil, etc, són inversions que
están expressament excloses d’acord al paràgraf segon del punt 3 de la convocatòria.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/12/2021 a les 15:41:59

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 59CFE49A23E446118105B91612D759CD i data d'emissió 22/12/2021 a les 09:25:34

Sol·licitant: Rodriguez Nuñez, Alba
Municipi: Tarragona
Concepte: Producció projecte fotogràfic Dones
Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una producció, la data
màxima d’execució és fins a 30-06-2022 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà del
3-1-2022 fins a 31-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les
actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Rosa Pala, Albert
Municipi: Tarragona
Concepte: Portal informàtiu de referència i promoció del sector gastronòmic del territori.
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que segons el punt 15 de la
convocatòria, el termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes
les activitats i projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les
propostes o projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense
possibilitat d’ampliació en cap dels casos. El projecte d’activitats que presenta és des del 1-112021 al 31-12-2022.
Sol·licitant: Auriga Serveis Culturals, SL
Municipi: Tarragona
Concepte: Museum explorers - Un joc de descoberta als museus
Motiu: Per incomplir amb els terminis d’execució, ja segons el punt 15 de la convocatòria, el
termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i
projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o
projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’
ampliació en cap dels casos. El projecte d’activitats que presenta és des del 1-12-2021 al 8-92022.
Sol·licitant: Denise Ligorria, Tatiana
Municipi: Tarragona
Concepte: Diseño de Marca Personal para la Promoción de Artistas.
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia de la professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatoria s’
explicita que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’
interès públic, per tant no será objecte de subvenció l’activitat propia del professional.
Sol·licitant: Cacho, Melanie
Municipi: Tarragona
Concepte: Producció, assesorament i muntatge tècnic d'espectacles visuals per infants.
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia de la professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatòria s’
explicita que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’
interès públic, per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del professional.
A més, els conceptes pels que demana subvenció segons explicita en la sol·licitud
presentada: adquirir el material tècnic necessari per poder desenvolupar l’activitat, són

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 21/12/2021 a les 15:41:59

inversions que están
convocatoria.

expressament excloses d’acord al paràgraf segon del punt 3 de la

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 59CFE49A23E446118105B91612D759CD i data d'emissió 22/12/2021 a les 09:25:34

Sol·licitant: Villar Robles, Julio
Municipi: Tarragona
Concepte: Històries del Camp de Tarragona. Un nou origen
Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data màxima
d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà del 8-112021 al 30-6-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les actuacions
subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de gener fins al dia
31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que poden executarse fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos
Sol·licitant: Imaginautes Serveis Culturals, S.L.
Municipi: Tarragona
Concepte: Teatre Arreu
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
des del 10-1-2022 al 23-6-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar
les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Gispert Bardolet, Emili
Municipi: Tarragona
Concepte: Cicle de concerts “Die schöne Müllerin” 2022
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
des del 3-1-2022 al 30-6-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les
actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Menal Gil Ortega, Xavier
Municipi: Tarragona
Concepte: Llargmetratge Documental
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una producció la
data màxima d’execució és fins al 30-6-2022 i en la sol·licitud presentada es fa constar que
serà des del 23-9-2021 al 27-11-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per
executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del
dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de
producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en
cap dels casos.
Sol·licitant: Imagina Radio, Sl
Municipi: Tortosa
Concepte: ZEPPELIN ROCK TOUR
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Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
des del 1-1-2022 fins al 31-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per
executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del
dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de
producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en
cap dels casos.
Sol·licitant: Terres de l’Ebre Comunicació Multimèdia, Sl
Municipi: Tortosa
Concepte: CIRCUS STREET BAND.Gira 2022
Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
des de l’1-1-2022 fins al 31-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per
executar les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del
dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de
producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en
cap dels casos.
Sol·licitant: Ebre Digital SL
Municipi: Tortosa
Concepte: Projecte audiovisual multimèdia i plató virtual
Motiu: Per tractar-se d’una actuació destinada a finançar una inversió consistent en l’ampliació
de l’espai amb un plató virtual i equipaments tècnics segons s’explicita en la sol·licitud
presentada. Les inversions están expressament excloses d’acord al paràgraf segon del punt 3
de la convocatòria
Sol·licitant: Bluverd Comunicació SCP
Municipi: Campredó -Tortosa
Concepte: 3r Front, Mostra Internacional de Cinema de Conflicte i Pau
Motiu: Per incomplir els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data màxima
d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà des del 20
al 29 de maig de 2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar les
actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Roig César, Roger
Municipi: Valls
Concepte: Edició del Joc de cartes del Seguici de Valls i del joc de memòria
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que segons el punt 15 de la
convocatòria, el termini per executar les actuacions subvencionades és en general per a totes
les activitats i projectes del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les
propostes o projectes de producció que poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense
possibilitat d’ampliació en cap dels casos. El projecte que presenta és des del 1-3-2022 al 30-62022 i no es compleix el termini d'inici del projecte que hauria de ser durant el 2021 i no és fins
març de 2022. Per tant es tracta d'un projecte que es podrà presentar en la propera
convocatòria de 2022.
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Sol·licitant: Candelas Carreras, Ignasi
Municipi: Vila-seca
Concepte: Creació d'una nova agrupació: Enneàgon + realització de dos concerts
Motiu: Per incomplir amb les els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
des de l’1-1-2022 al 31-12-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar
les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.
Sol·licitant: Porta Gragera, Alejandro
Municipi: Vila-seca
Concepte: Dinamització activitats culturals d'oci
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia del professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatoria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del professional.
Sol·licitant: Som 2 Espectacles, SL
Municipi: Vilalba dels Arcs
Concepte: Atraccions i tallers infantils
Motiu: Per incomplir amb la finalitat de la convocatòria ja que es tracta d’un projecte d’activitat
que és la pròpia del professional. En el paràgraf segon del punt 1 de la convocatoria s’explicita
que la finalitat de la mateixa és fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic,
per tant no será objecte de subvenció l’activitat pròpia del professional.
A més incompliria també amb els terminis d’execució, ja que al tractar-se d’una activitat la data
màxima d’execució és fins al 31-12-2021 i en la sol·licitud presentada es fa constar que serà
des de l’1-1-2022 al 30-11-2022. Segons el punt 15 de la convocatòria, el termini per executar
les actuacions subvencionades és en general per a totes les activitats i projectes del dia 1 de
gener fins al dia 31 de desembre de 2021, llevat de les propostes o projectes de producció que
poden executar-se fins al 30 de juny de 2022, sense possibilitat d’ampliació en cap dels casos.

Setè: Declarar el desistiment exprés de la següent sol·licitud pel motiu que a continuació s’
especifica:
Sol·licitant: Garcia Garcia, Josué
Municipi: Tarragona
Concepte: Creació d’un canal de YouTube dedicat a la creació
Motiu: El sol·licitant demana el desistiment ja que no podrà dur a terme el projecte.

Vuitè .- Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.
Novè.- 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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Desè.- Publicar aquest Acord a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Onzè.- Comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

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