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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 8 de setembre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 8 de setembre de 2020
Hora d'inici: 13:07
Hora de finalització: 13:11
Lloc: Sala Santiago Costa
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)

Assisteix també, la Sra. Sandra Andreu Febas, cap dels Serveis Econòmics per absència del
Sr. Tomàs Carbonell, Interventor de la Diputació.
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. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 28 de juliol de 2020.

Patrimoni
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2. APROVAR LA DESPESA TRIMESTRAL DE L'ARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER
CARLES RIBAS, 6 BAIXOS DE TARRAGONA, DESTINAT A AULES DE FORMACIÓ.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
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Fets
1.- Actualment les aules de la Unitat de Formació de la Diputació de Tarragona s'ubiquen al
local del carrer Carles Ribas 6, baixos, de Tarragona. Aquest local està arrendat a Inversions i
Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A..
2.- La clàusula segona del contracte d'arrendament, reguladora de la seva durada, estableix
que el seu termini d'execució és per un període de 3 mesos comptats a partir de l'1 de març de
2016, prorrogables tàcitament per períodes de 3 mesos.
3.- L'òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, en virtut de la delegació
conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019.
Fonaments de dret
1.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques.
2.- El contracte d'arrendament entre Inversions i Promocions Urbanístiques Tarraco, S.A. i la
Diputació de Tarragona, formalitzat en data 22 de desembre de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Autoritzar i disposar la despesa de lloguer del local de Formació per als mesos de
setembre a novembre de 2020, per import de 8.659,50 €, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 6012-933-20200.
Segon. Comunicar aquest acord a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
3. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DE LA FACTURA CORRESPONENT A
L'ASSEGURANÇA DELS VEHICLES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
SUBSCRITA AMB GENERALI ESPAÑA, SA, PEL PERÍODE 01/09/2020-31/08/2021.
De conformitat amb la proposta de Patrimoni, la Junta de Govern per unanimitat acorda
el següent:
Fets
1. En data 1 de setembre de 2003 la Diputació de Tarragona va subscriure amb Generali
España, SA la contractació de la pòlissa d'assegurança núm. XXX de la flota de vehicles
propietat de la Diputació de Tarragona.
2. Al pressupost de despeses de l'exercici 2020 de la Diputació de Tarragona hi consta
l'aplicació pressupostària 6012/920/22400 per import de 52.000,00€, i aquest import està
destinat al pagament de la pòlissa d'assegurança de vehicles de la Diputació de Tarragona.
3. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa correspon a la Junta de Govern, en
virtut de la delegació conferida pel decret de delegació de competències núm. 2019-0003370,
de 14 d'agost de 2019.
Fonaments de dret
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1. D'acord amb l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
el contracte d'assegurança te caràcter privat i es regeix respecte als seus efectes i extinció per
les normes del dret privat que siguin d'aplicació.
2. L'article 22.1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança que regula la
durada del contracte.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Autoritzar i disposar la despesa de la pròrroga tàcita de la pólissa núm. XXX de
l'assegurança de la flota de vehicles propietat de la Diputació de Tarragona, per al període 01
/09/2020 a 31/08/2021, per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
6012-920-22400.
2. Comunicar aquesta resolució a Intervenció.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
4. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'AJUNTAMENT
D'AMPOSTA PER A LES ACTIVITATS I FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA D'ART I DISSENY.
CURS 2019-2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Ajuntament d'Amposta en data 11 de juny de 2020, (RE 1-2020-013287-2) ha tramès una
petició de subvenció a aquesta Diputació, per el funcionament i les activitats anuals de l’Escola
d'Art i Disseny d'Amposta, pel curs 2019-2020. Presenta una memòria de totes les activitats
anuals que es duen a terme i el pressupost de l'Escola, amb un import de despeses de
337.657,24 euros.
2. L’Escola d'Art i Disseny d'Amposta, de titularitat municipal, té una trajectòria de més de 30
anys. Actualment imparteix ensenyaments reglats de disseny i de pintura, i és plataforma i
catalitzador d'accés a la cultura visual i artística per mitjà de tallers monogràfics, conferències i
col·laboracions amb altres entitats del territori i dels Països Catalans, activitats destinades a
completar la formació del seu alumnat.
3. L’Ajuntament d’Amposta 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.
4. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la continuïtat
dels serveis que els ajuntaments tenen en el seu territori a disposició de la ciutadania per tal de
contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques tarragonines.
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5. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que te establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a projectes o actuacions que suposen un
desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès social, i de la
demarcació, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que
corresponguin a necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a
les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
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6. Que en el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-324-46228, amb un import de 10.000 euros per a aquest
beneficiari i concepte.
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 i dels seus organismes
autònoms.
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 d’Amposta una subvenció per a les activitats i funcionament
de l’Escola d’Art i Disseny pel curs 2019-2020, en els termes següents:
Beneficiari : Ajuntament d’Amposta
Municipi : Amposta
Concepte: Activitats de l’Escola d’Art i Disseny
Pressupost Elegible: 337.657,24 euros
% concedit: 2,96%
Import concedit: 10.000 euros
Aplicació pressupostària: 2020/2010/324/46228
No seran subvencionables 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.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari, no manifesta el contrari en el termini
d’un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
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- Certificat del tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les despeses, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i la data de
pagament.
- Certificat del tresorer de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i segellat amb el
vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona. Aquest
certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’adscripció
individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
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- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020, sense
possibilitat de pròrroga.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març de l’any
següent al de la concessió.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini de justificació, 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 es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència .
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Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. 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.
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Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l’actuació.

Setè- Ordenar la remissió de la informació de la concessió 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.

Vuitè.- 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. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
GESTIONADES PER LA UNITAT DE CULTURA, DESTINADES A MICROEMPRESES I
PROFESSIONALS AUTÒNOMS PERTANYENTS AL SECTOR CULTURAL DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA QUE HAGIN ESTAT AFECTADES PER LES
CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES DERIVADES DE LA CRISI DE LA COVID 19.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. A conseqüència de la pandèmia global per COVID 19, el sector cultural de la demarcació de
Tarragona, així com altres sectors d’arreu s’han vist greument afectat per la crisi econòmica
derivada de la declaració de l’estat d’alarma del passat 14 de març, que els ha obligat a
interrompre la seva activitat i per tant els ha generat un greu perjudici econòmic. Aquesta
situació s’agreuja en el cas de les petites empreses i dels professionals autònoms que
disposen de menys recursos per a fer front a la situació i per reprendre la seva producció
cultural.

2. Per aquest motiu la Diputació de Tarragona amb l’objectiu d’impulsar la reactivació
econòmica d’aquest sector, d’acord al Pla de mandat 2020-2023 vigent, vol activar una línia de
subvencions per a persones professionals i per a microempreses del sector cultural de la
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demarcació de Tarragona, per ajudar a les activitats, projectes o produccions realitzats l’any
2020, les que tinguin previstes i també pel dèficit ocasionat per la suspensió de la seva activitat
habitual, d’acord al que estableix l’article 5 del DL 8/20202, de 24 de març de mesures
excepcionals en matèria de subvencions.
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3. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques de la
demarcació de Tarragona, per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de
línies de subvencions orientades a objectius amb aquesta finalitat. Així, doncs, en la
modificació de crèdit aprovada pel Ple de la Diputació en data 23 de juliol de 2020, s’ha inclòs
una aplicació pressupostària per aquestes subvencions.
4. El Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona ha elaborat una convocatòria
que s’emmarca en l’àmbit cultural i empresarial destinada a la reactivació econòmica d’aquest
sector.
5. Les Bases generals de Subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.

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 i dels seus organismes
autònoms.
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’
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.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
7. Article 5 del DL 8/2020 de 24 de març que estableix mesures excepcionals en matèria
de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions destinades a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al
sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les
circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
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L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a
professionals autònoms i a micro-empreses (fins a 10 treballadors) i que no facturin més de
500.000 € anuals, i que la seva activitat principal pertanyi al sector cultual de la demarcació de
Tarragona que s’han vist afectades econòmicament en el seu normal funcionament per la crisi
derivada de la COViD-19, i per contribuir a fer efectiva la continuïtat de la seva activitat.
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La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a les esmentades microempreses i professionals
autònoms en les pèrdues que hagin pogut tenir, ocasionades pel cessament temporal de la
seva activitat ordinària, des de l’inici del període de l’estat l’alarma, el 14-3-2020 i fins a final de
2020 per pal·liar les pèrdues i sobre tot per ajudar a la reactivació econòmica i reactivar el teixit
productiu del sector, a través de la realització dels projectes propis de la seva activitat i/o ajuts
a la producció.
2. Beneficiaris.
2.1. Poden ser beneficiaris les persones professionals autònomes i /o les empreses culturals,
de fins a 10 treballadors, que no facturin més de 500.000 € anuals, que la seva activitat
principal sigui pertanyent al sector cultural de la demarcació de Tarragona, i que en el moment
de declaració de l’estat d’alarma tingui associat un codi CNAE/ IAE, d’aquest sector i que sigui
relacionat amb la creació, la producció, l’exhibició, la gestió i suport logístic i la difusió i
educació cultural de la demarcació de Tarragona, i en els àmbits de:

Arts escèniques : música, teatre, dansa, circ
Arts plàstiques i el disseny, fotografia
Arts visuals : cine, vídeo, audiovisuals, etc.
Cultura popular i tradicional, inclosa l’artesania.
Llengua i literatura
Llibre, empreses editorials
Difusió del patrimoni cultural
I altres àmbits relacionats amb la gestió cultural i d’espectacles, inclòs el suport logístic
als mateixos.

2.2. Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats culturals, esportives i socials sense
ànim de lucre, així com les fundacions, ja que poden acollir-se a altres línies de suport de la
Diputació.
2.3. 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 .
3) Despeses subvencionables i despeses excloses.
3.1 Son subvencionables les despeses següents: impost d’autònoms, nòmines, seguretat
social, despeses de consums, lloguers i altres despeses que es considerin imprescindibles pel
normal funcionament de l’empresa o de la persona autònoma.
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3.2 Son subvencionables pel que fa a les despeses de reactivació econòmica i empresa de l’
activitat: els projectes i produccions de caràcter cultural que es desenvolupin en qualsevol dels
àmbits següents: música, dansa, teatre, circ pintura, fotografia, disseny gràfic, arts visuals,
il·lustració, vídeo, edició de llibres, cultura tradicional i popular, difusió del patrimoni cultural,
així com qualsevol altre àmbit assimilable a l'anterior.
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En els conceptes subvencionables es podran incloure les despeses corresponents a la
producció i/o activitats en l’àmbit cultural, oberts a tota la ciutadania, i que hauran de tenir com
a finalitat última, la promoció i la difusió de la cultura; bé de manera presencial quan la
normativa de l’emergència sanitària ho permeti, o bé a través de les Xarxes Socials. A les
produccions se’ls hi podran imputar totes les despeses necessàries per a la seva realització,
sempre que siguin d’interès general, i en les condicions de seguretat que regeixin en cada
moment.
3.3. No són subvencionables les inversions en bens mobles i immobles que tinguin la
consideració d’inventariables, dels beneficiaris d’aquesta convocatòria.
3.4 No seran subvencionables 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.

4) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Totes les persones beneficiaries físiques i jurídiques hauran de complir els requisits específics
següents:
Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a la demarcació de Tarragona i
acreditar a través del codi CNAE/IAE que el seu objecte social esta d'acord amb la
naturalesa de l'activitat per la qual demana la subvenció
Acreditar que en el moment de declaració de l’estat d’alarma, el 14-3-2020 estaven
donats d’alta al codi CNAE/IAE
Acreditar que no tenen més de 10 treballadors assalariats (exclosos els socis de l’
empresa) a temps complert; ( o el seu equivalent en hores totals ) en el cas d’empreses.
Acreditar una facturació màxima que no superi els 500.000 € durant l’any 2019.
Per a les persones professionals autònomes s’haurà d’acreditar que no é assalariat de
cap empresa, sigui quina sigui la seva naturalesa. Un professional autònom que presenti
sol·licitud, no podrà ser contractat com a professional autònom o assalariat en un
projecte o producció que presenti una empresa que opti a l’ajut d’aquesta convocatòria.
Únicament en el cas d'empreses, també caldrà declarar responsablement:
Que disposa de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus
estatuts en el Registre mercantil o en el registre corresponent.
Que el sol·licitant disposa de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb
l'escriptura notarial corresponent inscrita en el Registre mercantil o en el registre
corresponent, si escau, o d'acord amb qualsevol altre mitjà vàlid en dret per acreditar la
representació
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Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
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Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la mateixa Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la inserció per algun mitjà
material o virtual i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament
amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) 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 i accés a la informació pública.
c) En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable relativa a
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte que la Diputació les faci
públiques en compliment de la legislació de transparència.
5) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
6) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud s’ha de fer en model normalitzat disponible a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici) i es pot presentar:
a. en suport paper presencialment a les oficines de Registre General (Tarragona i Tortosa)
de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon
977296617 o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
b. en suport paper a través del servei postal o
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c. a través de la seu electrònica de la Diputació, (tràmit: sol·licitud genèrica),
mitjançant signatura electrònica amb certificat electrònic de persona física, en el cas de
professionals autònoms, o de representant de persona jurídica en el cas de les
microempreses.

Per qualsevol altre mitjà dels establerts 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.
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La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:
1) Còpia del NIF. només en les sol·licituds presentades presencialment o per correu
postal.
2) Còpia de l’alta d’autònom on consti inscripció a codi CNAE/ IAE
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i
finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació.
7) Criteris de valoració de les sol·licituds.
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 els pressupostos amb el percentatge que els correspongui i amb un
import màxim de 10.000 euros, en cas d’insuficiència de crèdit es farà un prorrateig entre totes
les sol·licituds.
En la resolució es diferenciarà l’import concedit per dèficit COVID 19 i el concedit per activitat o
projecte cultural.
Es desestimaran les sol·licituds que no s’ajustin a aquesta convocatòria, quan:

El sol·licitant no pertanyi als àmbits descrits a l’inici d’aquesta convocatòria.
No es demostri que les pèrdues del sol·licitant son atribuïbles a la crisi sanitària del
coronavirus.
L’objecte de la sol·licitud no s’ajusti a l’objecte d’aquesta convocatòria.
Altres motius específics de desestimació, no identificats en aquesta relació, que seran
raonats, en cada cas, si escau.

8) Quantia individualitzada de la subvenció
S'estableix un import màxim de 10.000 euros de subvenció per a cada beneficiari.
9) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.
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Crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions: aplicació pressupostària: 2010433-47900-01 del pressupost 2020

Quantia total màxima de les subvencions convocades: 950.000 euros.
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Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostaries de la convocatòria.
10) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, d’acord al vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
11) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds i en tot cas abans del 31 de desembre de 2020.
12) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
13) Acceptació
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 resolució
de la seva concessió.
14) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escua, davant de la presidenta de la
Diputació.
15) Període subvencionable
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Pel que fa a les despeses relacionades amb la COVID 19, el període subvencionable és referit
a despeses de l’any 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació.
Ara bé pel que fa als projectes i/o produccions, donat l’avançat de l’exercici de 2020 i atès que
aquests projectes i/o produccions requereixen un període elevat de realització o
desenvolupament, el termini d’execució s’acabarà el 30 de juny de 2021, sense possibilitat d’
ampliació.
16) Forma i termini de justificació.
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16.1. La justificació de la subvenció s’ha de fer mitjançant la presentació de:
* Expedient de justificació que consta de: memòria explicativa, relació de la totalitat de les
despeses pagades, balanç econòmic de l’empresa o del beneficiari autònom 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.
Relació dels ingressos i ajuts obtinguts durant el 2020 per l’empresa o professional autònom,
annex 2 de l’expedient de justificació.
* Un exemplar del 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 pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara, estructurada i
entenedora. 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.
* Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de
subvencions.
* El beneficiari pot demanar pagaments parcials de la subvenció, justificant la despesa
corresponent, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. Aquesta
justificació parcial es farà mitjançant l’expedient únic de justificació, que anirà acompanyat de
còpia de les factures de les despeses a justificar, amb acreditació del seu pagament.
* No seran subvencionables 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.
* En cas que l'import de la subvenció sigui igual o superior a 10.000 euros, s'ha de presentar
informació sobre les retribucions dels òrgans directius o d'administració, segons model
normalitzat.
16.2. Termini per a la justificació
Pel que fa a les despeses del dèficit per COVID 19, el termini màxim per a la presentació de la
justificació és el 31 de març de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
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Pel que fa a les despeses dels projectes o actuacions subvencionades el termini màxim de
justificació serà el 30 de setembre de 2021, sense possibilitat d'ampliació.
Si el beneficiari justifica per sota de l’import concedit el pagament de la subvenció s’ajustarà a l’
import justificat.
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En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord amb l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s'iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
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.
17) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari te l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
18) Pagaments de la subvenció concedida
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
19) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada.
20) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En qualsevol cas, juntament amb altres subvencions i/o ingressos, les quantitats
atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.
21) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
22) Criteris de graduació d’incompliments.
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S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
23) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
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El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions destinades a professionals autònoms i microempreses pertanyents al sector
cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les conseqüències de la
COVID 19. per un import de 950.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-43347900-01 del pressupost 2020.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.

Quart.- Comunicar l’acord 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.
6. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE PER A MILLORES DE LA VIA VERDA. ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. El Consell Comarcal del Baix Ebre, des de l’any 2002 és responsable del manteniment,
conservació i gestió de l’anomenada Via Verda en el tram que transcorre dins de la comarca.
La Via Verda del Baix Ebre compren des del punt quilomètric 105/402 i el 127/820 de l’antiga
via fèrria anomenada “la Puebla de Hijar" - Tortosa.
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2. Aquest any 2020, el Consell Comarcal del Baix Ebre vol realitzar una sèrie de millores a la
Via Verda, fent especial incidència en l’arranjament del ferm i dels túnels en diversos punts del
traçat (Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta i Benifallet) que pel seu estat de deteriorament poden
resultar perillosos per als usuaris. El pressupost total de les millores és de 15.000 €.
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3. En data 17 de juny de 2020, el Consell Comarcal del Baix Ebre presenta una sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Tarragona (RE 1-2020-014004-2) per a fer front a les despeses
que comporta aquesta actuació.
4. El Consell Comarcal del Baix Ebre 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 de 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.
5. Per les seves característiques la petició esmentada no s’ajusta a les convocatòries públiques
de bases 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
projectes i actuacions que suposin 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 del què disposa.
6. Els serveis tècnics de la Diputació han informat favorablement la documentació tècnica
presentada.
7. La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2020, ha consignat la quantitat de
15.000 €, a l’aplicació pressupostaria 2010–337–76514 per aquest beneficiari i concepte.

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 i dels seus organismes
autònoms.
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 al Consell Comarcal del Baix Ebre una subvenció per a Millores a la Via
Verda, l’any 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Consell Comarcal del Baix Ebre
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Municipi: Tortosa
Concepte: Millores a la Via Verda, any 2020
Pressupost Elegible: 15.000 €
% concedit: 100%
Import concedit: 15.000 €
Aplicació pressupostària: 2020/2010/337/76514
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No seran subvencionables 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.
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 documentació següent:
- Certificat de l’interventor de l’ens detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del President, d’acord amb el model normalitzat de la 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.
- Declaració responsable sobre subvencions rebudes, annex 2 de l'expedient de justificació.
- 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.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
- Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells, tríptics,
opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de Tarragona.
El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 31 de març del 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d'acord amb la base 27 de
les Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, com del termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos
a l’article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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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 de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona.
Quart. El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a donar
compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació 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. Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no poden
excedir el cost total de l'actuació.
Setè. 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.
Vuitè. 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.
7. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I
ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS PER A ESCOLES DE MÚSICA DE TITULARITAT
MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, CURS 2019- 2020.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona aprova anualment diverses convocatòries de subvencions per
diferents destinataris i conceptes. Entre aquestes convocatòries es troba la de subvencions per
escoles de música de titularitat municipal destinades a ens locals.
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2. Aquest any 2020, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID 19 i les conseqüències
econòmiques derivades es considera que en aquesta convocatòria s’ha de subvencionar a més
dels ensenyaments musicals, el dèficit derivat de la crisi, d’acord a l'article 5 del DL 8/2020 de
24 de març que estableix mesures excepcionals en matèria de subvencions.
3. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes dels ens locals de la demarcació de
Tarragona, per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de línies de
subvencions orientades a objectius culturals educatius i també de caràcter esportiu.
4. En compliment dels mandats legals s’ha adaptat els procediments administratius vinculats a
les subvencions que concedeix la Diputació, i es van aprovar les Bases generals de
subvencions que introdueixen elements de tramitació electrònica que han de contribuir a
simplificar i facilitar els tràmits i la interrelació amb els beneficiaris, així doncs, la normativa
pròpia i especifica de la Diputació s’ha adaptat per tal d’oferir als beneficiaris el context adequat
a les necessitats administratives actuals.
5. Les Bases generals de Subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
6. El Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona en el marc de la seva
competència, ha elaborat una convocatòria que s’emmarca en els àmbits de cultura i educació.
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 i dels seus organismes
autònoms.
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’
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.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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7. Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
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Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació
de Tarragona, curs 2019-2020
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD
i organismes autònoms municipals de la demarcació de Tarragona destinades a les escoles de
música de titularitat municipal, amb la finalitat de contribuir al finançament parcial de les
despeses dels centres, així com al dèficit derivat de la crisi sanitària de la COVID 19.
La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar als ens locals en el manteniment dels
ensenyaments musicals en els seus municipis, tal com s'havia fet en anys anteriors i també
subvencionar el dèficit que puguin tenir aquests centres per tal que l’afectació soferta per la
crisi econòmica tingui el menor impacte possible en el seu normal funcionament.
És subvencionable, també, el finançament que l’ens local destina a entitats col·laboradores, per
la gestió de l’escola, establerta mitjançant un contracte o un conveni.
2) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona, aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la mateixa Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
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Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
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b) 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, accés a la informació pública i bon govern.
c) El beneficiari ha d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció, que
disposa dels certificats negatius de tot el personal propi, voluntari o subcontractat del centre, en
compliment de la normativa referent a la protecció jurídica del menor.
3) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva.
4) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a: https://seuelectronica.dipta.cat,
seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa seu.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOPT i finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació de la convocatòria.
5) Documentació a incorporar amb les sol·licituds
Declaració responsable que acredita que el centre pel qual l’ens local demana subvenció
compleix el requisit establert a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor.
6) Criteris de valoració de les sol·licituds
La unitat instructora 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 i es prioritzen en funció dels
criteris de valoració i distribució següents:
* El 70% de la subvenció es distribuirà proporcionalment per cada municipi. L’assignació d’
imports a cada tram d’habitants, és el resultat de multiplicar el nombre de sol·licituds de cada
tram per la puntuació que s’estableix més avall, i es divideix pel 70% del crèdit existent a la
convocatòria:
* Fins a 500 habitants: 50 punts
* De 501 a 2.000 habitants: 45 punts
* De 2.001 a 5.000 habitants: 35 punts
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* De 5.001 a 10.000 habitants: 25 punts
* De 10.001 a 50.000 habitants: 10 punts
* Més de 50.000 habitants: 5 punts
Per aplicar els criteris de població es tindrà en compte el nombre d’habitants que consti en l’
últim cens de població aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística.
El 30% de subvenció restant es distribuirà proporcionalment en funció de:
- Dèficit de l’escola amb motiu de la crisi de la COVID-19.
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7) Quantia individualitzada de la subvenció
En aquestes subvencions no s’estableix import màxim ni mínim per beneficiari.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Aplicació pressupostària: 2010-33446210 del pressupost de l’any 2020.
Quantia total màxima de les subvencions convocades: 900.000 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostàries.
9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la
subvenció.
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, d’acord amb el vigent
règim de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
10) Termini de resolució i de notificació.
El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data d’inici del termini de
presentació de les sol·licituds i en tot cas abans del 31 de desembre de 2020.
11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica : https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
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 resolució
de la seva concessió.
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13) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l'endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
14) Termini per executar les actuacions subvencionades.
El termini d’execució de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s’inicial l'1 de
setembre de 2019 i finalitza el 31 d’agost de 2020, sense possibilitat d’ampliació.
15) Forma i termini de justificació
La justificació de la subvenció s’ha d’acreditat mitjançant:

Expedient únic de justificació que es troba a la seu electrònica de la Diputació i que
consta de: memòria explicativa, relació de la totalitat de les despeses pagades o en fase
de reconeixement de l’obligació, i 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.

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 difusió de la concessió 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
/2014. 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.

Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons
el cas, en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3
de la Llei general de subvencions.
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Quan l’import justificat sigui inferior al pressupost elegible, cal que l’ajuntament indiqui si
es tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.
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No seran subvencionables 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.

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 pels
quals s’hagi rebut l’ajut o subvenció.

Termini
Una vegada realitzada l’actuació subvencionada, el termini màxim per justificar l’actuació
subvencionada finalitza el 30 de setembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord amb l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
16) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
17) Pagaments de la subvenció concedida
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com
el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí.
El beneficiari no pot demanar, un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada.
19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa
finalitat .
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Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no podran excedir
el cost total de l’actuació.
20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part del
beneficiari.
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21) Criteris de graduació d’incompliments
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
22) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al
BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms
municipals de la demarcació de Tarragona per a escoles de música de titularitat municipal, per
un import de 900.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-334-46210
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart.- Comunicar l’acord 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.
8. APROVAR INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O
PERSONES A L'ECATÀLEG. SETEMBRE 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
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1.- S'han rebut diferents sol·licituds presentades per responsables de grups culturals, en les
que es demana la inscripció o l'actualització de dades en el Catàleg de Programacions
Culturals als Ajuntaments -ecatàleg-.
2.- S'han revisat les esmentades sol·licituds d'acord amb les normes d'inscripció a l'ecatàleg
vigents.
Fonaments de dret
* Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
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* 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:
Alajo producciones
Recitals de poesia
Recitals de poesia
Dcrean Dansa
Balls i Danses
Dansa Contemporània
DIXI-MANIA
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
LA BANDA TRIBUTARIA
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
La Tercera Octava
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
LA VISCERAL (Companyia d'en verd i la Lila)
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Teatre
Teatre d' adults
NOSTALGIA
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
RC
Espectacles Familiars
Contacontes Infantil
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2.- Actualitzacions:
ASSOCIACIO TREATERÀPIA
BANDA DE MÚSICA CASAL CAMARLENC
Cia. Bababoom
CIRC DE JOCS
Espectacles:
* Nom: Clown Power Espectacle Animació Pallassos · Preu: 1000 euros
* Nom: CERCAVILA PIRATA Animació Itinerant · Preu: 1300 euros
* Nom: EL SENYOR DE LES BALDUFES · Preu: 1300 euros
* Nom: Amb P de Pallasso, Sabanni · Preu: 1800 euros
* Nom: Dj Capuzzi and senyoreta X Amb "Disco Delivery...show made with love". · Preu: 1100
euros
* Nom: La gRAN Pilotada · Preu: 1500 euros
* Nom: La Gran Canicada Animació · Preu: 1100 euros
* Nom: AQÜEDUCTES Jocs d'aigua · Preu: 1000 euros
* Nom: CIRC NÒMADA · Preu: 1300 euros
* Nom: A QUÈ JUGUEM? Animació Infantil Jocs Tradicionals · Preu: 1300 euros
* Nom: GLOBUSFESTA Animació Familiar · Preu: 900 euros
* Nom: GEGANT RECICL'ART Creació col.lectiva d'Escultures, Andròmines i Projectes amb
materials d · Preu: 1000 euros
* Nom: "OMBRA AQUÍ, OMBRA ALLÀ MAQUILLAT TRANSFORMAT" Taller Maquillatge ·
Preu: 800 euros
* Nom: LA PAYA.SA "MADAME FUTURE" Màgia pallassa · Preu: 1100 euros
* Nom: Pack FESTA MAJOR* ROCK AND JOCS Gran parc d'Art Accions Animació, Circ i jocs ·
Preu: 2800 euros
* Nom: JOC DE LA MEMÒRIA Instal·lació i Animació Fotogràfica Social Participativa · Preu:
1300 euros
* Nom: EXPRESSIÓ CORPORAL EN FAMÍLIA · Preu: 1000 euros
* Nom: QUI CANTA ELS SEUS MALS ESPANTA amb Les Feres Ferotges Cançons i Danses
Animació · Preu: 1000 euros
* Nom: VINTAGE CIRKUS Espectacle de Circ · Preu: 1100 euros
Discoteca Mòbil FESTES
Espectacles:
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* Nom: Pack 1 · Preu: 500 euros
* Nom: Pack 2 · Preu: 1000 euros
* Nom: Pack 3 · Preu: 1500 euros
* Nom: Pack 4 · Preu: 2000 euros
* Nom: Animació infantil · Preu: 100 euros
* Nom: Animació infantil · Preu: 200 euros
* Nom: Discoteca Mòbil senzilla · Preu: 363 euros
* Nom: Discoteca Mòbil gran · Preu: 2299 euros
* Nom: Karaoke Portàtil · Preu: 1,05 euros
* Nom: Videprojecció · Preu: 390 euros
* Nom: Videprojecció · Preu: 390 euros
* Nom: Discoteca Mòbil · Preu: 300 euros
* Nom: Discoteca Mòbil · Preu: 400 euros
* Nom: Festa Ochentera · Preu: 500 euros
* Nom: Discoteca Mòbil · Preu: 600 euros
* Nom: Festa de l'Escuma · Preu: 240 euros
* Nom: Toro Mecànic · Preu: 360 euros
* Nom: Eurogiro · Preu: 310 euros
* Nom: Wipeout · Preu: 260 euros
* Nom: Atrapatopo · Preu: 240 euros
* Nom: Karaoke Portàtil · Preu: 700 euros
* Nom: 1 inflable amb globoflèxia · Preu: 220 euros
* Nom: 2 inflables amb globoflèxia · Preu: 360 euros
* Nom: 3 inflables amb globoflèxia · Preu: 480 euros
KG
Espectacles:
* Nom: La maleta de la K · Preu: 250 euros
* Nom: Contes per adults · Preu: 300 euros
ME QUEDO CONTIGO
Espectacles:
* Nom: CONCERT AMB EQUIP DE SO 1 · Preu: 2100 euros
* Nom: CONCERT AMB EQUIP DE SO 2 · Preu: 1800 euros
* Nom: CONCERT ACÚSTIC 1 · Preu: 1500 euros
* Nom: CONCERT ACÚSTIC 2 · Preu: 1200 euros
NB
Espectacles:
* Nom: Presentació nou disc "SOROLL" · Preu: 850 euros

Projek Visual
Espectacles:
* Nom: Taller de Videomapping per a nens · Preu: 1500 euros
* Nom: Videomapping per a nens · Preu: 4240 euros
* Nom: INTERAKT Instal.lació interactiva · Preu: 750 euros
* Nom: Videomapping, projeccions mapejades en edificis, escultures... · Preu: 3000 euros
* Nom: Micromapping · Preu: 1500 euros
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* Nom: Videomapping Gran format · Preu: 8102 euros
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Txaranga Bandsonats
Espectacles:
* Nom: Cercaviles/Correbars - 1 hora · Preu: 600 euros
* Nom: Cercaviles/Correbars - 1 hora 30 minuts · Preu: 700 euros
* Nom: Cercaviles/Correbars - 2 hores · Preu: 800 euros
* Nom: Cercaviles/Correbars - 3 hores · Preu: 1000 euros
* Nom: Cercaviles/Correbars Matinada - 1 hora · Preu: 900 euros
* Nom: Cercaviles/Correbars Matinada - 2 hores · Preu: 1200 euros
XARANGA ELS GUIRIGALLS
Espectacles:
* Nom: Preu 1: actuació d'animació musical · Preu: 300 euros
* Nom: Preu 2: actuació d'animació musical · Preu: 400 euros
* Nom: Preu 3: actuació d'animació musical · Preu: 500 euros
* Nom: Preu 4: actuació d'animació musical · Preu: 600 euros
* Nom: Preu 5: actuació d'animació musical · Preu: 700 euros
3.- Que es doni de baixa la petició:
Batadip Batucada
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. APROVAR LA CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGULAR LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I ALTRES ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA PER A PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER
SINGULAR, PER A L'ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona aprova anualment diverses convocatòries de subvencions per
diferents destinataris i conceptes. Aquest any 2020, amb motiu de la crisi sanitària pel COVID19 i les conseqüències econòmiques derivades, ja ha convocat subvencions destinades a
ajuntaments i a altres entitats locals de la demarcació per activitats culturals, esportives i
educatives i a despeses derivades dels efectes de la pandèmia. En aquesta convocatòria cada
ajuntament d’acord a la seva població disposa d’un import màxim destinat als conceptes que
consideri prioritaris.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 17/09/2020 a les 14:28:02

2. Malgrat això, hi ha ajuntaments i altres ens locals que ja han realitzat o tenen previst de fer
actuacions o projectes de caràcter extraordinari, singular o d’interès ciutadà, per la qual cosa i
per tal d'ajudar al finançament d'aquests projectes es convoquen aquestes subvencions, com ja
s'ha fet en anys anteriors.
3. A més, la Diputació, i d’acord al pla de mandat 2020-2023, vol contribuir al desenvolupament
sostenible i a la millora de la qualitat de vida de les persones i entén que en aquests moments
reactivar l’economia dels municipis i fer possible la realització d’esdeveniments singulars i d’
interès ciutadà amb les adequades condicions sanitàries d’acord a la normativa vigent, és
també una de les seves línies d’acció.
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4. Per tal d’atendre les peticions que compleixin amb els requisits més amunt esmentats, es
proposa l’aprovació d’una convocatòria per aquests beneficiaris i objecte.
5. En el pressupost de la Diputació de Tarragona existeix consignació pressupostària a l’
aplicació pressupostària: 2010-334-46200-01 del pressupost 2020, per la concessió d’aquestes
subvencions.
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 i dels seus organismes
autònoms.
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’
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.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona
per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020.
1) Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions als ajuntaments i
altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats d’interès ciutadà de
caràcter singular, amb la finalitat que puguin dur a terme aquells projectes previstos i pels quals
necessiten un finançament extraordinari.
2) Actuacions admeses i excloses
Totes aquelles que siguin d’interès públic, social, cultural, econòmic o humanitari o altres
degudament justificades.
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Queden excloses les inversions i també aquelles activitats que siguin objecte de conveni,
subvencions nominatives o altres línies de subvencions de la Diputació de Tarragona, en règim
de concurrència competitiva.
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3) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la mateixa Diputació.
Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material
gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu
logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.
b) 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 normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c) En cas d’activitats amb menors d’edat, el beneficiari ha d’acreditar en el moment de
presentar la sol·licitud de subvenció, que disposa dels certificats negatius de tot el personal
propi, voluntari o subcontractat del centre, en compliment de la normativa referent a la protecció
jurídica del menor.
4) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
5) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a: https://seuelectronica.dipta.cat,
seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en model normalitzat disponible a la mateixa seu.
Documentació a adjuntar a la sol·licitud:
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En cas d’activitats amb menors d’edat, el beneficiari ha d’acreditar en el moment de presentar
la sol·licitud de subvenció, que disposa dels certificats negatius de tot el personal propi,
voluntari o subcontractat, en compliment de la normativa referent a la protecció jurídica del
menor.
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i
finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació.
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6) Criteris de valoració de les sol·licituds:
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant el 100% del pressupost, o el que el sol·licitant demani com a
subvenció, sempre que hi hagi suficient crèdit pressupostari, en cas d’insuficiència de crèdit es
farà un prorrateig entre totes les sol·licituds.
7) Quantia individualitzada de la subvenció
No s’estableix un import mínim ni màxim de subvenció per a cada beneficiari. En tot cas l’import
màxim és el que correspongui en cada cas, d’acord al que s’estableix a l’apartat 6 d’aquesta
convocatòria.
8) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2010-334-46200-01 del pressupost de l’any 2020
La quantia total màxima de les subvencions convocades per activitats culturals és de 600.000
euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostaries de la convocatòria.
9) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
10) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds, en tot cas la resolució serà abans del 31 de desembre de 2020.
11) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
12) Acceptació
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 resolució
de la seva concessió.
13) Caràcter de la resolució i règim de recursos.
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Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la
Diputació.
14) Termini per executar les actuacions subvencionades
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El termini per executar les actuacions subvencionades s’inicia l’1 de gener de 2020 i finalitza el
30 de juny de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
15) Termini i forma de justificació.
La justificació de la subvenció concedida s’ha d’acreditar mitjançant:
Expedient únic de justificació, en model normalitzat que es troba a la seu electrònica de
la Diputació i que consta de: memòria de l’actuació, relació de despeses, fonts de
finançament de l’actuació 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.

Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació
en el finançament de l’actuació subvencionada. 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
/2014. 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.

Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons
el cas, en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3
de la Llei general de subvencions.

No seran subvencionables 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.

Quan l’import justificat sigui inferior a l'import de la subvenció, cal que l'entitat indiqui si
es tracta d’una justificació parcial o la justificació que es presenta correspon al total de la
despesa feta, per tal d’evitar donar de baixa el crèdit restant.
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Termini per justificar
El termini per a justificar les subvencions atorgades és, com a màxim, fins el 30 de setembre de
2021, sense possibilitat d’ampliació.
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En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord amb l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s’iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
16) Control financer
Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
17) Pagaments de la subvenció concedida
La subvenció es lliurarà una vegada comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com el compliment de l’activitat i la finalitat que determina la concessió.
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
18) Canvi de destí
No es podrà sol·licitar un canvi de destí de les actuacions subvencionades.
19) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació,
excepte els que s’especifiquen a l’apartat 2 d’aquesta convocatòria. En qualsevol cas,
juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el cost total de l’
actuació.
20) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
21) Criteris de graduació d’incompliments.
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
22) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
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Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a
projectes i activitats singulars d’interès ciutadà, per un import de 600.000 euros a càrrec de l’
aplicació pressupostària 2010-334-46200-01 del pressupost 2020.
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Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
Quart.- Notificar l’acord 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.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
10. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A CREU ROJA TARRAGONA PER A LA REALITZACIÓ
DELS ITINERARIS D'INSERCIÓ SOCIOLABORALS PER A PERSONES REFUGIADES. ANY
2020.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
Davant la crisi humanitària oberta arrel de la guerra de Síria i la situació dels col·lectius
migrants a la Unió Europea, la Diputació de Tarragona participa en el Comitè per a l'acollida de
persones refugiades de la Generalitat de Catalunya i ha esdevingut membre en qualitat de soci
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb el qual ha participat en projectes
humanitaris destinats a pal·liar els efectes de l'esmentada crisi.
A més, dóna suport a les entitats locals i organitzacions no governamentals que participen en
l'acollida i integració de les persones refugiades i demandants de protecció internacional
impulsant, des de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, accions per al foment
de l'ocupació i la integració d'aquestes persones als municipis del Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre.
En aquest sentit, es col·labora amb Creu Roja, una de les entitats en les que el Govern de
l'Estat té externalitzada la gestió del programa d'acollida de persones sol·licitants de protecció
internacional, i que treballa al nostre territori en l'acollida i posterior integració i autonomia
d'aquestes persones, i que realitza actuacions emmarcades en les línies de treball abans
esmentades.
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Creu Roja Tarragona ha declarat de manera expressa que està al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. A més també s’ha comprovat que
no és deutora de la Diputació de Tarragona. D'acord amb la informació de què es disposa,
l'entitat compleix tots els requisits per a ser beneficiari d'una subvenció pública.
Al pressupost de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria hi ha l’aplicació
pressupostària 8000/231/48122 SN Creu Roja. Refugiats per import de 50.000,00 euros.
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 38/2003, de
17 de novembre, 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 pressupostària, Llei de règim jurídic del sector públic i
Llei del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, 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 a Creu Roja Tarragona una subvenció per la realització dels itineraris
d'inserció sociolaboral per a persones refugiades, en els termes següents:
Beneficiari:

Creu Roja Tarragona

Municipi:

Tarragona

Concepte:

Itineraris d'inserció sociolaboral per a persones refugiades

Pressupost elegible:

50.000,00€

% concedit:

100%

Import concedit:

50.000,00€

Aplicació pressupostària:

8000/231/48122

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
L’IVA deduïble no és, en cap cas, subvencionable.
Pel que fa a la contractació de l'actuació subvencionada, l'art. 31.3 de la LGS i la base 23.2
general de subvencions indiquen que, quan l'import de la despesa subvencionable superi les
quanties establertes a la llei de contractes del sector públic vigent per al contracte menor, el
beneficiari haurà de sol•licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, prèviament a la
contractació del compromís per a la realització de l'obra, la prestació del servei o l'entrega del
bé, tret que per les seves característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient
d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi realitzat amb
anterioritat a la subvenció. En cas que no es tracti de cap de les dues excepcions anteriors,
l'elecció entre les ofertes s'haurà d'aportar a la justificació, havent-se de justificar expressament
l'elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. En
conseqüència, es recomana que s’inclogui entre la documentació justificativa la presentació de
les 3 ofertes o pressupostos en aquells casos que se superin els imports establerts a la llei de
contractes per al contracte menor.
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Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació.
Tercer.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres ingressos, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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Quart.- 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 Creu Roja Tarragona, detallant el balanç de despeses i ingressos,
degudament signat i segellat, 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, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.
En cas que s’imputin despeses de personal, cal adjuntar informe acreditatiu del
percentatge d’adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte
subvencionat.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible
la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, mitjançant: cartells,
tríptics, opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de
Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 de març de 2021.
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.
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.
Cinquè.- El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment
de la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de la bestreta si escau, la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que
la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a
donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
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L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
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Sisè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi la
documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. En aplicació de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona es pot variar l’import inicialment atorgat si es produeixen els supòsits següents:
En el cas que l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada, l’import
del superàvit s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
Quan la despesa real que es faci constar a la documentació justificativa sigui inferior al
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la subvenció, i que va servir de base per
valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4 general de
subvencions.

Setè.- 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.
Vuitè.- 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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’
endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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,
DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de Junta
de Govern de 8 de setembre de 2020 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
Pilar Sanchez Peña
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