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Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 15 de desembre de 2020
Ens: Diputacio de Tarragona
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Noemi Llaurado Sans
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 15 de desembre de 2020
Hora d'inici: 13:10
Hora de finalització: 13:25
Lloc: Palau Diputació
Assistents:
Il·ltre. Sra. Silvia Puerto Lleixa (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Eva Maria Mata Sendra (ERC)
Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (Junts)
Il·ltre. Sra. Cami Mendoza Mercè (ERC)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (Junts)
Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch (Junts)
Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomas Roiget (ERC)
Molt Il·ltre. Sra. Meritxell Roige Pedrola (Junts)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre Sr. Enric Adell Moragrega (ERC)

Sessió ordinària celebrada a distància de conformitat amb les regles i instruccions aprovades
per Decret de Presidència núm. 2020-0001352 de data 28 d'abril de 2020.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
D’acord amb l’establert a l’article 83 del RD 2568/1986 es sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat dels assistents la declaració d’urgència per al tractament dels següents assumptes,
els quals s’incorporen a l’Ordre del dia de la sessió:

Aprovar la primera pròrroga dels contractes de subministrament de formigó i morter
amb
destinació
a
les
obres
de
conservació
de
carreteres
de la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2, subscrit amb l'empresa CANTERAS LA
PONDEROSA, S.A.
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Aprovar la pròrroga expressa del conveni entre el Monestir de Poblet, la
Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili per a la
digitalització, accés i difusió dels fons culturals del monestir de poblet
amb el suport de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)

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
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SECRETARIA
Secretaria general
1. APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2020.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del 9 de desembre de 2020.

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT
Regió del Coneixement
2. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/23: “WELL-BEING TOURISM. CO-CREACIÓ
D'EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
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La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Well-being. Co-creació d’
experiències turístiques”.
En data 20 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031756-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Well-being. Co-creació d’experiències
turístiques”.
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Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa als recursos humans adscrits al projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Well-being. Cocreació d’experiències turístiques”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici
2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/23: “Well-being. Co-creació d’experiències
turístiques”
Pressupost elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
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IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible.
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Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

Certificat de la Gerència, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a al projecte.
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Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.
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Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
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Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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.
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Vuitè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
3. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/13: “L’ASSUT (TIVENYS, BAIX EBRE).
SOCIALITZACIÓ D'UN PATRIMONI ARQUEOLÒGIC".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “L’Assut (Tivenys, Baix Ebre).
Socialització d’un patrimoni arqueològic”.
En data 19 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031640-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “L’Assut (Tivenys, Baix Ebre). Socialització d’
un patrimoni arqueològic”.
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Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Convocatòria d’una beca pel projecte
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Normativa de la Fundació URV per a les beques de projecte
-Annex de recursos humans participants i adscrits al projecte
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La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “L’Assut
(Tivenys, Baix Ebre). Socialització d’un patrimoni arqueològic”, d’acord amb el Conveni Marc
URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/13: “L’Assut (Tivenys, Baix Ebre). Socialització d’
un patrimoni arqueològic”
Pressupost elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible.
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
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gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.
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Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
4. RESOLDRE EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
I PAGADA A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER L'AJUT CONCEDIT A LA CÀTEDRA
D'ECONOMIA LOCAL I REGIONAL 2016.
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de 15 d’abril de 2016, va aprovar la concessió d’una subvenció a la
Universitat Rovira i Virgili, mitjançant conveni regulador, per a la realització de les activitats de
la Càtedra d’Economia Local i Regional de l’any 2016 per un import de 20.000 €.
El 30 de maig de 2016 es va signar el conveni regulador esmentat.
Mitjançant un escrit de 7 de novembre de 2016, amb registre d’entrada núm. 1-2016-035063-1
de 16/11/2016, la Gerència de la Universitat Rovira i Virgili va comunicar una modificació del
pressupost total del projecte que s’incrementava dels 54.031,08 € inicials als 56.431,08 €;
Aquest canvi no afectava l’import concedit de subvenció. Per acord de la Junta de Govern de
data 16 de desembre de 2016 es va aprovar la modificació esmentada.
En data 30 de març de 2017 la Universitat Rovira i Virgili va presentar la documentació
justificativa i el total de les despeses de les activitats realitzades en el marc de l’esmentat
projecte.
La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement va revisar la documentació
presentada, la qual presentava algunes incidències. Per aquest motiu, en data 24 de novembre
de 2017 aquesta unitat va enviar un requeriment a la Universitat Rovira i Virgili.
En data 30 de novembre de 2017 (RE 1-2017-038437-1) la Universitat Rovira i Virgili va
presentar la documentació justificativa degudament modificada.
En data 15 de desembre de 2017 per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
documentació justificativa i el lliurament a la Universitat Rovira i Virgili de l’import de la
subvenció concedida per aquest projecte.
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Durant l’exercici 2018, La intervenció General de la Diputació de Tarragona va iniciar el control
financer de subvencions que tenien obligacions reconegudes corresponents a l’exercici 2017;
com a conseqüència es van seleccionar diversos expedients, d’entre els quals es trobava el
projecte “Activitats de la Càtedra d’Economia Local i Regional 2016”.
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El 29 de novembre de 2019, la Intervenció General de la Diputació de Tarragona va emetre l’
informe de control financer de subvencions en relació a una subvenció concedida a la
Universitat Rovira i Virgili per les activitats de la Càtedra d’Economia Local i Regional 2016, per
tal d’iniciar el procediment de reintegrament en el termini d’un mes per import de 2.301,47
euros, en compliment de l’article 51 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Posteriorment, el 2 de desembre de 2019 es va trametre a la Unitat de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement.
La Intervenció General de la Diputació de Tarragona proposa el reintegrament parcial de la
subvenció i pagada per un import de 2.301,47 euros, de conformitat amb l’article 37.1 f) de la
Llei general de subvencions, d’acord amb les verificacions realitzades. L’informe de control
financer especifica el següent:

“Un cop efectuada la revisió en el decurs dels treballs de control financer, tant de la
documentació aportada per l’òrgan gestor de la subvenció com de la documentació enviada pel
beneficiari, consistent en els documents justificatius de les despeses ocasionades i les
acreditacions del seu pagament, es pot quantificar els cost imputat de l’actuació en 56.562,37
euros.
No obstant, en el decurs dels treballs de control financer, s’ha detectat diverses incidències que
es detallen a continuació:
En la sol·licitud de la subvenció el beneficiari va presentar un pressupost quantificat en
54.031,08 euros, modificat per acord de la Junta de Govern de 16/12/2016 passant a ser el seu
import de 56.431,08 euros. El detall del pressupost aprovat i que finalment va ser utilitzat com a
base per concedir la subvenció de 20.000,00 euros, és el següent:
Càrrec director: 7.031,08 euros
Honoraris professors col·laboradors: 10.000,00 euros
Suport administratiu: 8.200,00 euros
Beques suport: 6.450,00 euros
Despeses funcionament: 7.050,00 euros
Conferències i honoraris professionals indep 10.750,00 euros
Despeses d’edició: 2.700,00 euros
Ajuts i premis: 600,00 euros
Jornades CELIR i explotació 3.650,00 euros
Total despeses : 56.431,08 euros

En el decurs dels treballs de control el beneficiari ha presentat les mateixes despeses que va
presentar en la fase de gestió de la subvenció per import de 56.562,37 euros. No obstant això,
un cop revisades aquestes despeses aquesta Intervenció considera acceptades i correctament
acreditades despeses per import de 49.933,41 euros
.
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Les despeses que no han estat acceptades i els motius de la no acceptació són els que es
detallen a continuació:

Motiu
acceptació

Descripció

Data fra.

Tercer

Import

Dinar protocolari

29/01/2016

Garmar Montsià SL

369,00

Dinar expositor Fòrum

30/04/2016

Corebar SL

858,00

Copa de cava presentació
30/05/2016
informe

Bar
Restaurante
Matadero SL

30,00

Reunió temes Càtedra

10/11/2016

Catalana de l’Arròs
SL

39,40 (1)

Dinar protocol

21/10/2016

Restaurant
SL

74,90

Paiolet

Refrigeri participants jornada 16/12/2016

Forn Ripollès SL

77,00

Dinar activitat jornada

D S, M

75,00

16/12/2016

Suport dinamització cultural
07/12/2016
act. CTE

Fundació URV

Correcció
polígons

12/02/2016

Servei Lingüístic

181,32

Correcció Butlletí 1r trimestre 20/06/2016

Servei Lingüístic

44,73

Correcció
monografia
17/06/2016
espais industrials

Servei Lingüístic

978,51

Correcció Butlletí setembre

Servei Lingüístic

251,10

monografia

no

3.650,00 (2)

(3)

01/12/2016

TOTAL
ACCEPTAT

NO

6.628,96 €

(1) D’acord amb l’article 31.1 de la LGS perquè es puguin considerar que les despeses són
subvencionables han de reunir, entre d’altres els requisits següents:

a. Les despeses que de manera inqüestionable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada.

b. Les despeses que resultin estrictament necessàries per a l’activitat.

En aquest sentit, els conceptes “dinars, refrigeris...” no compleixen els requisits establerts
per l’article 31.1 de la LGS. Aquestes despeses tan sols és podrien haver acceptat si s’
haguessin previst com a despesa indirecta a la normativa reguladora de la subvenció, de
conformitat amb el que preveu la base 21.4 general de subvencions de la Diputació de
Tarragona aplicable a l’exercici 2016.
Aquesta previsió no es va realitzar al conveni regulador, i per tant, no és poden acceptar
com a despeses subvencionables.
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(2) D’acord amb l’article 29.7.d) de la LGS, en cap cas es podrà concertar pel beneficiari l’
execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades
amb el beneficiari tret que, entre altres circumstàncies, s’obtingui la prèvia autorització
expressa de l’òrgan concedent.
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Respecte d’això, d’acord amb el que estableix l’article 68.2.e) del Reglament de la LGS es
considera que hi ha vinculació amb les persones jurídiques que formin part del mateix grup.
Tal com s’ha comprovat a la pàgina web de la URV, el Grup URV està constituït per la
Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV. En conseqüència, no es pot acceptar aquesta
despesa per existir vinculació entre el beneficiari i l’emissor de la factura.
Per tant, per poder acceptar aquesta despesa, l’òrgan concedent hauria d’haver autoritzat
prèviament la concertació per part de la URV de l’execució d’aquestes despeses amb una
entitat vinculada com és la Fundació URV. Aquesta autorització no consta a l’expedient de
la subvenció, per tant, no es pot acceptar aquesta despesa com a subvencionable.
(3) D’acord amb l’article 30.3 de la LGS, les despeses s’acreditaran mitjançant factures i
altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa. Per una banda el beneficiari ha presentat documents en els que
consta com a client la Càtedra d’Economia Local i Regional i en els que no consten els
elements mínims necessaris per a poder considerar-los com a factura o document vàlid amb
valor probatori; per altra banda, la Càtedra no és cap entitat amb personalitat jurídica. Per
tant, no es pot acceptar aquesta despesa per no poder considerar els documents presentats
com a documents justificatius vàlids.
Derivat de l’anterior, l’import acceptat és de 49.933,41 euros, i en aplicació de les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i la LGS, l’import proporcional que
correspondria al beneficiari seria de 17.698,53 euros, en lloc dels 20.000,00 euros lliurats.”

En data 17 de desembre de 2019, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar iniciar el
procediment de reintegrament a la subvenció concedida i pagada a la Universitat Rovira i Virgili
per l’ajut concedit a la Càtedra d’Economia Local i Regional 2016.
En data 2 de gener de 2020, es va practicar la notificació d’aquest acord. El termini per formular
al·legacions era de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació de la resolució.
En data 24 de gener de 2020, (RE 1-2020-002596-1), la Universitat Rovira i Virgili va presentar
un escrit d’al·legacions a l’acord d’inii de reintegrament de la subvenció esmentada en el que
aporta documentació d’esmena i demana que sigui acceptada. L’escrit presenta tres
al·legacions als motius expressats , seguint l’estructura de l’informe eleborat per la Intervenció
General i el posterior acord de la Junta de Govern:
Motiu 1: Despeses que incompleixen l’article 31.1 de la LGS
Motiu 2: Despeses que incompleixen l’article 29.7 d)
Motiu 3: Despeses que incompleixen amb allò que disposa l’article 30.3 de la LGS
La unitat gestora va revisar la documentació aportada i va comprovar que aquesta no s’
ajustava als criteris de justificació de despesa establerts. Per aquest motiu, en data 8 de
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setembre de 2020, va enviar un requeriment on s’indicava la tipologia de documentació a
presentar per tal que l’entitat beneficiària pogués esmenar les incidències detectades en el
control financer.
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En data 24 de setembre de 2020 (RE 1-2020-025276-1) la Universitat va donar resposta al
requeriment amb l’aportació de la documentació que millor contribuïa a la defensa del seu dret i
en data 13 d’octubre de 2020 (RE 1-2020-027011-1) es va rebre documentació
complementària de l’anterior. De l’anàlisi realitzada d’ambdós lliuraments es desprèn:

a. Que la Càtedra retira de la justificació les factures de la 14 a la 20 de les quals se’n fa
càrrec de forma directa.
b. Que en relació amb la factura 31 s’incorpora l’oferta de suport a la dinamització a les
activitats de la Càtedra d’Economia Local i Regional signada pels responsables de la
URV i la FURV, una diligència de la directora del Centre de Transferència de Tecnologia
i Innovació de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili indicant la persona que va
realitzar les actuacions amb el cost i el percentatge d’imputació al projecte, així com les
nòmines dels mesos de novembre i desembre i les acreditacions de llur pagament.
c. Que respecte a les factures corresponents al Servei Lingüístic de la URV (36, 37, 38 i
39) s’incorpora una diligència de la cap de Recursos Humans de la Universitat Rovira i
Virgili indicant la persona que va realitzar les actuacions facturades, així com el cost i el
percentatge d’imputació al projecte, les nòmines del treballador dels mesos de gener,
maig i setembre i les acreditacions de llur pagament.

En data 6 de novembre de 2020 , la unitat gestora va informar sobre les al·legacions
presentades per la Universitat Rovira i Virgili. En l’informe d’opinió va concloure admetre les
al·legacions juntament amb la documentació presentada per l’entitat, en resposta a la
notificació de l’acord d’inici de l’expedient de reintrement de la subvenció i el posterior
requeriment emès per la pròpia unitat gestora.

Així mateix en data 24 de novembre de 2020, la Intervenció General un cop examinada tota la
documentació de l’expedient ha informat:
“b) Respecte de l’informe d’opinió emès per l’Àrea de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement
L’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, un cop revisada la documentació
justificativa aportada pel beneficiari en el tràmit d’al·legacions, així com l’aportada en resposta
al requeriment efectuat, informa que:
«Primer.- Pel que fa a les despeses corresponents a les factures núm. 14,15,16,17,18,19 i
20 per valor de 1.523,30 € no s’han d’incorporar a la justificació presentada, atès que la
Càtedra informa del fet d’haver-les assumit directament.
Segon.- Pel que fa a la despesa corresponent a la factura núm. 31 per valor de 3.650,00 €,
a la vista de la documentació lliurada, es pot considerar elegible.
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Tercer.- Pel que fa a les despeses corresponents a les factures núm. 36, 37, 38 i 39 per
valor de 1.455,66 €, a la vista de la documentació lliurada, es poden considerar elegibles.
Quart.- De les consideracions anteriors resulta el següent resum econòmic:
• Despeses presentades: 56.562,37 €
• Import de la justificació acceptada en el procés de revisió 55.039,07 €
• Import que correspondria: 19.505,85 €
• Import a reintegrar: 494,15 €»

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Valoració de la Intervenció general:
Aquesta Intervenció confirma el criteri adoptat per l’Àrea de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement en el seu informe d’opinió.

4. Conclusions
Respecte de l’escrit i la documentació presentada per la Universitat Rovira i Virgili contra l’
acord de la Junta de Govern de 17 de desembre de 2019, d’inici del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida, via conveni, per a les activitats de la Càtedra
d’Economia Local i Regional de l’any 2016, per import de 2.301,47 euros, aquesta Intervenció
conclou que es poden acceptar els fets i la documentació aportada per la Universitat Rovira i
Virgili en el tràmit d’al·legacions, tal com s’ha posat de manifest en la valoració realitzada en el
punt 3 del present informe.
El fet que s’acceptin les al·legacions presentades per la Universitat suposa una variació en el
contingut de l’informe de control financer sobre beneficiaris de subvencions emès el 29 de
novembre de 2019 i correspon exigir el reintegrament en els termes següents:
Despeses presentades: 56.562,33 euros
Import de la justificació acceptada: 55.039,07 euros
Import que correspondria: 19.505,85 euros
Import a reintegrar: 494,15 euros
Així doncs, correspon el reintegrament parcial dels 494,15 euros, més els interessos de demora
corresponents. No obstant, correspon a l’òrgan gestor resoldre l’expedient de reintegrament per
tal de donar per finalitzat el procediment.”
D’acord amb l’informe d’Intervenció en relació al càlcul d’interessos per aquest reintegrament,
de 30 de novembre de 2020, a la Universitat Rovira i Virgili li correspon reintegrar l’import total
de 530,75 € (494,15 € de principal + 36,60 € d’interessos de demora).

Fonaments de dret

Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula les
causes de reintegrament.
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Article 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regulen el procediment de reintegrament.
Article 51 de la Llei general 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
regula l’efecte dels informes de control financer.
Article 94 del Reglament de desenvolupament de la llei general de subvencions aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que regula el procediment de reintegrament
de la subvenció.
Base 22 de les Bases generals de les subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms, vigents en el moment de la concessió, que regula el control
financer de les subvencions.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic del
sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Declarar l’obligació de reintegrament de part de la subvenció concedida i pagada a la
Universitat Rovira i Virgili, per les activitats de la Càtedra d’Economia Local i Regional - 2016
Segon.- L’import a reintegrar per la Universitat Rovira i Virgili és de 494,15 € més 36,60 € d’
interessos de demora que sumen un total de 530,75 euros.
Aquesta s’ha de fer efectiva en el termini següent:
-Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al 20 del
mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
-Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5
del segon mes següent o l’hàbil immediatament posterior.
Si transcorregut el termini fixat no s’ha produït el reintegrament per part de la Universitat Rovira
i Virgili s’iniciarà en via executiva, per compensació o a través de Base, amb el recàrrec
corresponent.
Forma de pagament:

En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació
Per transferència bancària a un dels següents comptes, fent-hi constar el número d’
expedient:

BBVA

ES58 0182-5634-1102-0151-6379

BBVA – Oficina TORTOSA

ES17 0182-5634-1402-0151-6485

CAIXABANK

ES52-2100-0006-3302-0130-0078

BANKIA

ES51-2038-9504-1568-0000-0755
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BSCH

ES77-0049-1877-4324-1065-1601

BANC SABADELL

ES42-0081-5129-3000-0100-7702

BANKINTER

ES42-0128-9460-6901-0050-0193

IBERCAJA

ES23-2085-9507-8503-0000-0321

Per correu enviant xec conformat a nom de Diputació de Tarragona i una fotocòpia de la
notificació de liquidació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tercer.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a Intervenció de la Diputació
de Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació davant de la
presidenta de la Diputació.
5. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/12: “CINEMA ALS POBLES. LA RIBERA
D'EBRE".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Cinema als pobles. La Ribera d’Ebre”.
En data 19 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031637-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Cinema als pobles. La Ribera d’Ebre”.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció recursos humans al projecte
-Convocatòria de vacant del projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Cinema als
pobles. La Ribera d’Ebre”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els
termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/12: “Cinema als pobles. La Ribera d’Ebre”
Pressupost elegible: 6.500,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 6.500,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: No deduïble. Inclòs en la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
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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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.
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Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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.
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Vuitè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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6. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/15: “AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DELS
TRACTAMENTS POST-COLLITA EN LA QUALITAT I BIOACTIVITAT DE FRUITES I
VERDURES LOCALS DE L'ÀREA DE TARRAGONA (LOCAL-POSTIMPACT)".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Avaluació de l’impacte dels
tractaments post-collita en la qualitat i bioactivitat de fruites i verdures locals de l’àrea de
Tarragona (LOCAL-POSTIMPACT)”.
En data 19 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031648-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Avaluació de l’impacte dels tractaments postcollita en la qualitat i bioactivitat de fruites i verdures locals de l’àrea de Tarragona (LOCALPOSTIMPACT)” que s’acompanya amb una declaració relativa a l’adscripció de recursos
humans al projecte.
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Avaluació de l’
impacte dels tractaments post-collita en la qualitat i bioactivitat de fruites i verdures locals de l’
àrea de Tarragona (LOCAL-POSTIMPACT)”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023,
exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/15: “Avaluació de l’impacte dels tractaments
post-collita en la qualitat i bioactivitat de fruites i verdures locals de l’àrea de Tarragona
(LOCAL-POSTIMPACT)”
Pressupost elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 5.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA:. Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses; o informe d’auditor.

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
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convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
7. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/20: “IDENTIFICACIÓ DELS CONNECTORS
ECOLÒGICS MUNTANYA-PLANA-LITORAL A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA"
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De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Identificació dels connectors
ecològics Muntanya-Plana-Litoral a la demarcació de Tarragona”.
En data 20 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031688-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Identificació dels connectors ecològics
Muntanya-Plana-Litoral a la demarcació de Tarragona”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-2 Convocatòries de vacant pel projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

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 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes
Autònoms
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic del
sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Identificació
dels connectors ecològics Muntanya-Plana-Litoral a la demarcació de Tarragona”, d’acord amb
el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/20: “Identificació dels connectors ecològics
Muntanya-Plana-Litoral a la demarcació de Tarragona”
Pressupost elegible: 18.099,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 18.099,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.

Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

Certificat de la Gerència, detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç haurà d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
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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.
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Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses; o informe d’auditor.

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de maig de 2021.
El termini per presentar la documentació justificativa serà el 31 d’agost de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
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La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
8. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/17: “DESENVOLUPAMENT D’AIGUARDENTS
DE FRUITES PROCEDENTS D'EXCEDENTS DE FRUITA I ENVELLITS DE FORMA
ACCELERADA".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
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El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Desenvolupament d’aiguardents de
fruites procedents d’excedents de fruita i envellits de forma accelerada”.
En data 19 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031651-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Desenvolupament d’aiguardents de fruites
procedents d’excedents de fruita i envellits de forma accelerada”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Convocatòria d’una vacant pel projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “
Desenvolupament d’aiguardents de fruites procedents d’excedents de fruita i envellits de forma
accelerada”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes
següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/17: “Desenvolupament d’aiguardents de fruites
procedents d’excedents de fruita i envellits de forma accelerada”
Pressupost elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

Certificat de la Gerència, detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç haurà d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.
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Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses; o informe d’auditor.

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 15 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 15 de setembre de 2021.
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Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
9. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/16: “BIOPSIA. "AIXECAMENT ETNOGRÀFICARQUITECTÒNIC TURÍSTIC" DE LA COSTA DAURADA DESPRÉS DEL CORONAVIRUS.
UNA APROXIMACIÓ AL TURISME EN LA DESGLOBALITZACIÓ".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
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es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “BIOPSIA. “Aixecament etnogràficarquitectònic turístic” de la Costa Daurada després del coronavirus. Una aproximació al turisme
en la desglobalització”.
En data 19 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031649-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “BIOPSIA. “Aixecament etnogràfic-arquitectònic turístic” de
la Costa Daurada després del coronavirus. Una aproximació al turisme en la desglobalització”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Convocatòria de quatre beques pel projecte
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Normativa de la Fundació URV per a les beques de projecte
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “BIOPSIA.
“Aixecament etnogràfic-arquitectònic turístic” de la Costa Daurada després del coronavirus.
Una aproximació al turisme en la desglobalització”, d’acord amb el Conveni Marc URV 20202023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/16: “BIOPSIA. “Aixecament etnogràficarquitectònic turístic” de la Costa Daurada després del coronavirus. Una aproximació al
turisme en la desglobalització”
Pressupost elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.

Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
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Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
10. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/18: “EFECTES DE LA COVID-19 EN LA
MOBILITAT DELS TURISTES A LA COSTA DAURADA I LES TERRES DE L'EBRE (COVTURTGN)".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
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tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Efectes de la COVID-19 en la
mobilitat dels turistes a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (COVTUR-TGN)”.
En data 20 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031651-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “Efectes de la COVID-19 en la mobilitat dels turistes a la
Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (COVTUR-TGN)”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Convocatòria d’una beca pel projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Normativa de becaris de projecte d’R+D (URV)
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes
Autònoms
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 de règim jurídic del
sector públic, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Efectes de la
COVID-19 en la mobilitat dels turistes a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (COVTURTGN)”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/18: “Efectes de la COVID-19 en la mobilitat dels
turistes a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (COVTUR-TGN)”
Pressupost elegible: 14.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 14.500,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible

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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 15 de març de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 15 de juny de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, 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.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
11. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/24: “FIRST LEGO LEAGUE TARRAGONAREUS 2020".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
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Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “First Lego League Tarragona-Reus
2020”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

En data 20 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031800-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “First Lego League Tarragona-Reus 2020”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa als recursos humans adscrits al projecte
-Documents de previsió de dedicació horària mensual (4)
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “First Lego
League Tarragona_Reus 2020”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020,
en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/24: “First Lego League Tarragona-Reus 2020”
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Pressupost elegible: 21.258,56 euros
% concedit: 47,04 %
Import concedit: 10.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: No deduïble. Inclòs en la despesa elegible.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, en el cas que
alguna de les despeses imputades superi l’import establert en la Llei de contractes del
sector públic vigent, en cas de subministrament de béns d’equips o prestació de serveis
per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia, degudament
confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de diferents proveïdors i
justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en la més avantatjosa
econòmicament.
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Certificat de la Gerència, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a al projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 31 de març de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
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produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
12. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/22: “LA VULNERABILITAT (RISC) TURÍSTICA
A LA COSTA DAURADA I A LES TERRES DE L'EBRE ARRAN DE LA COVID-19: FACTORS
D'INCIDÈNCIA I APRENENTATGES PEL FUTUR".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “La vulnerabilitat (risc) turística a la
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Costa Daurada i a les Terres de l’Ebre arran de la Covid-19: factors d’incidència i
aprenentatges pel futur”.
En data 20 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031751-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “La vulnerabilitat (risc) turística a la Costa
Daurada i a les terres de l’Ebre arran de la Covid-19: factors d’incidència i aprenentatges de
futur”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual

La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “La
vulnerabilitat (risc) turística a la Costa Daurada i a les Terres de l’Ebre arran de la Covid-19:
factors d’incidència i aprenentatges pel futur”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023,
exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/22: “La vulnerabilitat (risc) turística a la Costa
Daurada i a les Terres de l’Ebre arran de la Covid-19: factors d’incidència i
aprenentatges de futur”
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Pressupost elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 10.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, en el cas que
alguna de les despeses imputades superi l’import establert en la Llei de contractes del
sector públic vigent, en cas de subministrament de béns d’equips o prestació de serveis
per empreses de consultoria o assistència tècnica, cal aportar còpia, degudament
confrontada, de com a mínim tres ofertes presentades de diferents proveïdors i
justificació expressa en cas que l’elecció no recaigui en la més avantatjosa
econòmicament.
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Certificat de la Gerència, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a al projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
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produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
13. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/11: “FORMACIÓ, DIFUSIÓ I FOMENT DE LA
INNOVACIÓ PER AL TEIXIT EMPRESARIAL DEL TERRITORI".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Formació, difusió i foment de la
innovació per al teixit empresarial del territori”.
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En data 19 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031632-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “Formació, difusió i foment de la innovació per al teixit
empresarial del territori”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Convocatòria d’una vacant pel projecte
-Convocatòria d’una beca pel projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Annex de recursos humans participants i adscrits al projecte
-Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos
-Normativa de la Fundació URV per a les beques de projecte
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Formació,
difusió i foment de la innovació per al teixit empresarial del territori”, d’acord amb el Conveni
Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/11: “Formació, difusió i foment de la innovació
per al teixit empresarial del territori”
Pressupost elegible: 39.890,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 39.890,00 euros
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Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: No deduïble. Inclòs en la despesa elegible

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

Certificat de la Gerència, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el
vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de Tarragona.
Aquest certificat haurà d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a al projecte.
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Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 31 de març de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
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Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Vuitè.- Notificar-ho a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
14. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/14: “URV DIVULGA".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “URV Divulga”.
En data 19 de novembre de 2020 (RE 1-2020-031646-2) la rectora de la URV ha presentat la
sol·licitud de subvenció pel projecte “URV Divulga”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
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-2 Annexos als contractes de treballadors adscrits al projecte
-3 Documents de previsió de dedicació horària mensual
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “URV Divulga”,
d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/14: “URV Divulga”
Pressupost elegible: 16.200,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 16.200,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: No deduïble. Inclòs en la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
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dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
15. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/19: “EL SECTOR DE L’HOSTALERIA I
L'ADAPTACIÓ A L'ERA POST-COVID 19 A LA COSTA DAURADA: ANÀLISI TERRITORIAL
EN TERMES DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “El sector de l’hostaleria i l’adaptació
a l’era post-COVID 19 a la Costa Daurada: anàlisi territorial en termes de ventilació i
climatització dels establiments”.
En data 20 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031676-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “El sector de l’hostaleria i l’adaptació a l’era
post-COVID 19 a la Costa Daurada: anàlisi territorial en termes de ventilació i climatització dels
establiments”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Convocatòria d’una vacant pel projecte
-Convocatòria d’una beca pel projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
-Conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

-Normativa de la Fundació URV per a les beques de projecte
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “El sector de l’
hostaleria i l’adaptació a l’era post-COVID 19 a la Costa Daurada: anàlisi territorial en termes
de ventilació i climatització dels establiments”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023,
exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/19: “El sector de l’hostaleria i l’adaptació a l’era
post-COVID 19 a la Costa Daurada: anàlisi territorial en termes de ventilació i
climatització dels establiments ”
Pressupost elegible: 11.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 11.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible

Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
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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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut de fer constar
de manera visible la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del
logotip corresponent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

16. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L'ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/02: “VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE
BIOMASSA DE LES COMARQUES DE TARRAGONA PER A L'OBTENCIÓ DE PRODUCTES
D'ALT VALOR AFEGIT: PAVIMENT ASFÀLTIC".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Valorització de residus de biomassa
de les comarques de Tarragona en l’obtenció de productes d’alt valor afegit: Paviment asfàltic”.
En data 16 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-030966-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Valorització de residus de biomassa de les
comarques de Tarragona per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit: Paviment asfàltic”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
- Ofici de la URV de presentació de la sol·licitud de subvenció
- Annex 1: Sol·licitud de contractació laboral
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
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declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Valorització de
residus de biomassa de les comarques de Tarragona per a l’obtenció de productes d’alt valor
afegit: Paviment asfàltic”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els
termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/02: “Valorització de residus de biomassa de les
comarques de Tarragona per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit: Paviment
asfàltic”
Pressupost elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 5.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:
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Certificat de la Gerència, detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç haurà d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el
concepte i la data de pagament, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
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convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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17. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/09: “MANTENIMENT I EXTENSIÓ DEL
PROGRAMA DE RECERCA I TRACTAMENT DEL DOLOR CRÒNIC INFANTIL A L'HOSPITAL
UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.
El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Manteniment i extensió del Programa
de recerca i tractament del dolor crònic infantil a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus”.
En data 18 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031475-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Manteniment i extensió del Programa de
recerca i tractament del dolor crònic infantil a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa als recursos humans adscrits al projecte
-Convocatòria de vacant (tècnic/a I)
-Convocatòria de vacant (tècnic/a II)
-Document de previsió de dedicació horària mensual personal adscrit
-Document de previsió de dedicació horària mensual tècnic/a I - contractat
-Document de previsió de dedicació horària mensual tècnic/a II - contractat
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Manteniment i
extensió del Programa de recerca i tractament del dolor crònic infantil a l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus”, d’acord amb el Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els
termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/09: “Manteniment i extensió del Programa de
recerca i tractament del dolor crònic infantil a l’Hospital Sant Joan de Reus”
Pressupost elegible: 20.299,93 euros
% concedit: 23,19 %
Import concedit: 4.706,93 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible

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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

Certificat de la Gerència, detallant el balanç de despeses i ingressos, signat i segellat,
amb el vistiplau del Rectorat, d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest balanç haurà d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
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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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

La Diputació, en tot cas, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb la base 8, de les Bases generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
18. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/10: “ASSESSORAMENT, FORMACIÓ I
DIFUSIÓ PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Assessorament, formació i difusió per
a la creació d’empreses al territori”.
En data 18 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031478-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Assessorament, formació i difusió per a la
creació d’empreses al territori”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Declaració relativa a l’adscripció d’una becària al projecte
-2 Documents de previsió de dedicació horària mensual
-Annexos als contractes de les treballadores adscrites al projecte
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “
Assessorament, formació i difusió per a la creació d’empreses al territori”, d’acord amb el
Conveni Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/10: “Assessorament, formació i difusió per a la
creació d’empreses al territori”
Pressupost elegible: 52.055,37 euros
% concedit: 71,78 %
Import concedit: 37.365,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: No deduïble. Inclòs en la despesa elegible
Per al desenvolupament i execució d’aquest projecte, la URV ha designat a la Fundació URV,
en tant que és un mitjà propi de la universitat i és l’encarregada de la gestió de transferència de
coneixement i de tecnologia, d’acord amb l’article 37 de l’Estatut de la URV, en virtut del qual la
gestió de tots els temes relacionats amb la transferència i la innovació, en tant que la
transmissió de coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la Fundació URV.
Segon.- La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’
un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 31 de març de 2021.
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Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
19. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L’ÀMBIT DEL
CONVENI MARC 2020-2023. PROJECTE 2020/21: “IMPACTE DE LA COVID-19 EN ELS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. ANÀLISI DE LES
NECESSITATS I INTERESSOS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I DELS CLIENTS
CREANT SOLUCIONS PER ADAPTAR-SE A LA SITUACIÓ POST-COVID-19 DE LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA".
De conformitat amb la proposta de Regió del Coneixement, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
La Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, va aprovar el Conveni marc de col·laboració
entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili de l’any 2020 al 2023, en el qual
es regula el suport econòmic d’aquesta corporació a les activitats universitàries de la URV, que
tinguin impacte i estiguin vinculades a les comarques del Camp de Tarragona, del Penedès i de
les Terres de l’Ebre. Activitats que suposin avantatge competitiu per als municipis i
contribueixin a l’equilibri i la modernització del territori i el progrés de la societat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

El pacte 4t del Conveni esmentat determina que les aportacions econòmiques de la Diputació
per a les activitats subjectes a aquest conveni restaran supeditades a la corresponent
disponibilitat pressupostària i es concretaran en els corresponents acords de concessió.
Per acord de la Junta de Govern, d’11 de febrer de 2020, es va aprovar l’aportació de 425.000
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-5050-462-45101-01 del pressupost 2020 de la
Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement del Gabinet de Presidència i
Planificació, destinada als projectes emmarcats en el conveni Marc URV entre la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, exercici 2020.
La Comissió Mixta Diputació de Tarragona-Universitat Rovira Virgili, reunida en data 8 de
setembre de 2020, va valorar i prioritzar els projectes que responen a l’objecte del Conveni
marc per a l’any 2020, entre els quals s’inclou el projecte “Impacte de la COVID-19 en els
establiments de restauració de la Província de Tarragona: Anàlisi de les necessitats i interessos
dels establiments de restauració i dels clients creant solucions per adaptar-se a la situació postCOVID-19 de la Província de Tarragona”.
En data 20 de novembre de 2020, via EACAT, (RE 1-2020-031693-2) la rectora de la URV ha
presentat la sol·licitud de subvenció pel projecte “Impacte de la COVID-19 en els establiments
de restauració de la Província de Tarragona: Anàlisi de les necessitats i interessos dels
establiments de restauració i dels clients creant solucions per adaptar-se a la situació postCOVID-19 de la Província de Tarragona”.
Acompanyen la sol·licitud els documents següents:
-Convocatòria d’una vacant pel projecte
-Declaració relativa a l’adscripció de recursos humans al projecte
-Document de previsió de dedicació horària mensual
La Universitat Rovira i Virgili ha acreditat documentalment que està al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la
declaració responsable corresponent. Així mateix, s’ha comprovat que no és deutora per cap
concepte de la Diputació de Tarragona, en conseqüència, la unitat gestora informa que l’entitat
compleix els requisits per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Fonaments de dret

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

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció a la Universitat Rovira i Virgili per al projecte: “Impacte de la
COVID-19 en els establiments de restauració de la Província de Tarragona: Anàlisi de les
necessitats i interessos dels establiments de restauració i dels clients creant solucions per
adaptar-se a la situació post-COVID-19 de la Província de Tarragona”, d’acord amb el Conveni
Marc URV 2020-2023, exercici 2020, en els termes següents:
Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili
Municipi: Tarragona
Concepte: Conveni marc URV – 2020/21: “Impacte de la COVID-19 en els
establiments de restauració de la Província de Tarragona: Anàlisi de les necessitats i
interessos dels establiments de restauració i dels clients creant solucions per adaptarse a la situació post-COVID-19 de la Província de Tarragona”
Pressupost elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00 %
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació Pressupostària: 2020-5050-462-45101-01
IVA: Deduïble. Exclòs de la despesa elegible
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; en qualsevol cas haurà
d’adoptar les mesures de difusió per a donar adequada publicitat del caràcter públic del
finançament dels programes, activitats o actuacions tal com consta a la Base 8.h (Obligacions
dels beneficiaris), de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus Organismes Autònoms.
Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions del projecte subvencionat, i per poder obtenir l’
aportació de la Diputació, s’haurà de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
següent documentació:

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

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

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

Memòria específica de l’activitat subvencionada, concretant el grau d’assoliment dels
seus objectius, els resultats obtinguts i altres incidències pròpies del projecte.

Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal
adscrit al projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

Una mostra de qualsevol producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis,
anàlisis, informes, publicacions, etc.) de l’actuació, en el qual s’ha hagut 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, cartells, tríptics, opuscles,
convocatòries de concursos, premis o beques i altres elements de divulgació on es
constati el suport de la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució de l’actuació subvencionada finalitza el 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa serà el 30 de setembre de 2021.
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Excepcionalment l’entitat beneficiària podrà sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució,
d’acord amb la base 27.2 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona
i els seus Organismes Autònoms, com del termini per presentar la documentació justificativa en
els termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
La Diputació, en tot cas, 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.
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Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació
rebi la documentació tramesa per l’entitat beneficiària, si és de conformitat, gestionarà el
pagament de la subvenció concedida. Amb tot, l’import inicialment atorgat podrà variar si es
produeixen alguns dels supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27 de
febrer de 2019.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En
qualsevol cas, juntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no poden excedir el
cost total de l’actuació.
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 a la Universitat Rovira i Virgili i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura
20. APROVAR INSCRIPCIONS I ACTUALITZACIONS DE GRUPS CULTURALS I/O
PERSONES A L'ECATÀLEG.DESEMBRE 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:
1.1 Noves inscripcions:
2chords2
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Cuca i Timbalers del Pi de Puigpelat
Espectacles de Carrer
Bestiari
Damusics
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Escola de Sirena
Tallers
Tallers
Flores En el Mar
Música
Cantautors
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Guardafuegos
Música
Música/pop/rock
Keep Calm Duet
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
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LA CHICA DEL MONO
Música
Música/pop/rock
La llatadora
Tallers
Tallers
Mood
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta
Música
Música folk/jazz/gospel/dixie/fusió
1.2 Actualitzacions:
BANDA DE MÚSICA UNIÓ DE TARRAGONA - BUMT
Espectacles:
* Nom: Concert o cercavila de 90 minuts · Preu: 1800 euros
* Nom: El cara a cara: música vs festa? · Preu: 3700 euros
ENSEMBLE HALCYON
Equipació Star Show
La Porta de Fusta
Espectacles:
* Nom: Contes Sensorials de Prínceps i Princeses · Preu: 217,8 euros
* Nom: Conta-contes amb música en directe! · Preu: 302,5 euros
* Nom: El Sopar de les Princeses · Preu: 484 euros
* Nom: Els Contes Perduts · Preu: 217,8 euros
* Nom: Conta-Contes La Porta de Fusta · Preu: 145,2 euros
PENJATS DE L'HAM
Espectacles:
* Nom: Cantada d'havaneres · Preu: 1200 euros
SALA TRONO ARMANYÀ
Espectacles:
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* Nom: LES VARIACIONS BILDELBERG d'Oriol Grau · Preu: 3993 euros
* Nom: ELS GOSSOS de Nelson Valente · Preu: 6413 euros
* Nom: LA MARATÓ DE NOVA YORK d'Edoardo Erba · Preu: 3388 euros
* Nom: VASELINA de Gabriele Di Luca · Preu: 6050 euros
* Nom: UNA ALTRA NIT de Pau Ferran i Bàrbara Roig · Preu: 2783 euros
Teatralitzat
Espectacles:
* Nom: al Safareig, teatre i música en directe · Preu: 900 euros
* Nom: Nadal màgic amb els Matatàs · Preu: 3373 euros
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Yuri
1.3.- Que es desestimi la següent petició perquè el nif del grup té el domicili fiscal a Barcelona:
ADIFOLK
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.
21. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ FUTBOL CLUB
BARCELONA PEL PROGRAMA FUTBOLNET A REALITZAR EN DIVERSOS MUNICIPIS DE
LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, CURS 2020-2021.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La FUNDACIÓ FCB és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats principals la
difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del FUTBOL CLUB BARCELONA
(en endavant FC BARCELONA) dins la societat en general, tant a Catalunya, Espanya, com a
nivell internacional. Així mateix, la FUNDACIÓ FCB pretén fomentar la integració social dels
infants i adolescents que es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a través de programes i
projectes en què, mitjançant l’esport, es doni un recolzament integral en termes d’educació,
assistència sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i
comarques més desfavorides de Catalunya, així com a les seves famílies.
2. El projecte “FutbolNet”, liderat per la FUNDACIÓ FCB, pretén fomentar experiències de
desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes, identificats com a prioritaris per
a la intervenció social i comunitària, basat en la metodologia “Futbol3”, una eina d’intervenció
social nova a Catalunya, però d’èxit reconegut en altres països. Reeduca a través de l’esport i
permet treballar amb grups de joves, temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc.
3. En compliment del compromís de la FUNDACIÓ FCB, de col·laborar amb la societat
catalana, en el decurs de diverses temporades, s’està aplicant ja en diferents municipis de
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Catalunya en col·laboració amb els respectius ajuntaments. A tal efecte, és voluntat, com s’ha
fet en anys anteriors, establir una fórmula estable de col·laboració pel desenvolupament del
projecte “FutbolNet” a la demarcació territorial de la Diputació de Tarragona.
4. La FUNDACIÓ FCB en data 25 de setembre de 2020, (RE 1-2020-025095-2) tramet una
sol·licitud de subvenció a la Diputació per a la realització del programa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

5. La FUNDACIÓ FCB 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
6. La FUNDACIÓ FCB acredita mitjançant declaració responsable que compleix amb la
normativa de protecció jurídica del menor.
7. La FUNDACIÓ FCB manifesta que té un IVA no deduïble.
8. Els ajuntaments de la demarcació de Tarragona interessats en el desenvolupament i posada
en funcionament del projecte “FutbolNet”, que promou la FUNDACIÓ FCB, han sol·licitat la
realització del programa a la Fundació FCB i la Fundació selecciona els ajuntaments de la
demarcació que compleixen els requisits exigits i condicions per participar-hi d’acord als criteris
de la Fundació. .
9. La DIPUTACIÓ DE TARRAGONA dóna suport als ajuntaments per tal que puguin
desenvolupar la seva tasca de servei als/les ciutadans/es. Participa activament en el
finançament de les activitats formatives d’esport a través dels Consells Esportius de la
demarcació i, a més, tal com han fet altres administracions públiques, també vol participar en
aquest projecte, que reverteix directament en el territori i en els/les seus/ves ciutadans/es,
donant suport als ajuntaments de la demarcació que pretenguin impulsar a través de l’esport,
una estratègia social de foment del civisme, i la generació d’uns valors fonamentals pels/les
infants i joves dels seus respectius municipis.
10. 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.
11.En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’
aplicació pressupostària 2010-341-48945 Fundació Futbol Club Barcelona. Programa
Futbolnet, amb un import de 60.000 euros per aquest destinatari i objecte.
12. El cost total del programa és de 120.000 euros, dels quals la Fundació FC Barcelona aporta
60.000 euros i la Diputació de Tarragona 60.000 euros més (15.000 euros per cadascun dels
municipis per part de la Diputació).
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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.
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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 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Futbol Club Barcelona una subvenció per a la realització del
programa Futbolnet als municipis de la demarcació tarragonina, que es relacionen, pel curs
2020-2021, en els termes següents:
Beneficiari: Fundació Futbol Club Barcelona
Municipi: Barcelona
Concepte: Realització del programa Futbonet pel curs 2020-2021 als municipis de :
- Valls
- Tortosa
- Sant Carles de la Ràpita
- Reus i el municipis de la comarca del Baix Camp que a través del Consell Esportiu vulguin
afegir-se al programa
Pressupost Elegible: 120.000 euros
% concedit: 50%
Import concedit: 60.000 euros
Aplicació pressupostària: 2020/2010/341/48945
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 següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de entitat 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
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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.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació).
- 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 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.
- 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 30 de juny de 2021.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa finalitza el 30 de setembre de 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.
El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, on consti 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 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
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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 es sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
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El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables, l’incompliment d’aquestes obligacions es sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència .
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa 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.- Compromisos de la Fundació referents al projecte, objecte de la subvenció

a. Aportació econòmica per a cada municipi de la demarcació de Tarragona sol·licitant per
un import màxim de quinze mil euros (15.000,-€).

b. Coordinar tècnicament el projecte “FutbolNet”, mitjançant l’aportació de referents tècnics
experts per tal de donar suport metodològic en la implementació de les activitats,

c. Implementar el projecte “FutbolNet”, mitjançant una entitat de caràcter social, qui s’
encarregarà de l’execució de les activitats educatives incloses al projecte.

d. A efectes d’aconseguir un alt grau d’homogeneïtat i uniformitat en temes d’imatge, les
parts acorden que la FUNDACIÓ FCB subministrarà, a tots/es els/les nens/es i als
entrenadors, a càrrec de l’aportació realitzada per les parts, un set amb roba de caràcter
esportiu.

e. Contractar una assegurança que cobreixi tots els participants en el “Projecte Futbolnet “
(mort per accident, invalidesa permanent absoluta i despeses sanitàries).

f. Compromís de fer constar la participació de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA en el
finançament de les activitats

Setè.- Ús imatges socials, logos. marques i signes distintius.
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Es consensuarà prèviament la utilització de les respectives imatges institucionals i altres
elements distintius en les accions de publicitat i de difusió, derivades única i exclusivament del
compliment del present acord i només durant el seu període de vigència.
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La utilització en qualsevol suport de la denominació social, nom comercial, marca, logotip,
imatge o altres elements distintius d’ambdues institucions, requerirà la prèvia acceptació
expressa del titular corresponent. Per aquest motiu, sense perjudici de l’autorització genèrica
esmentada més amunt qualsevol ús del patrimoni, marca i/o d’exclusiva, dels drets de propietat
intel·lectual i/o industrial de titularitat de les parts requerirà prèvia autorització expressa i escrita
d’aquestes.
A la finalització de l’activitat cessarà immediatament l’ús de la imatge, nom o logotip o qualsevol
altre signe distintiu ,dret de propietat industrial i intel·lectual, que ambdues institucions
estiguessin fent de l’altre.
Vuitè.- Difusió.
Els continguts de les activitats, actes, esdeveniments relacionat amb l’objecte d’aquest acord, si
és el cas, se’n farà difusió pactada i autoritzada prèviament .
Novè.- Protecció de dades.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel quefa al
tractament de dades personals i la resta de normativa aplicable. Dels tractaments de les dades
de caràcter personal que eventualment se’n desprenguin, se’n donarà lainformació
corresponent als interessats, amb el contingut que estableix la legislació abans referenciada de
protecció de dades de caràcter personal. Cada part és responsable dels corresponent
tractaments de dades de caràcter personal que pugui dur a terme, amb ple respecte per la
normativa de protecció de dades aplicable.
Així mateix, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat amb a es fa constar de
manera expressa que tant la Fundació FC Barcelona, com la Diputació de Tarragona s’
abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de les que disposin, llevat d’
aquelles que sigui estrictament necessàries pel compliment de l’activitat subvencionada.
En aquest sentit ambdues institucions es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les
dades de les que poguessin tenir coneixement per motiu objecte d’aquest acord o els arxius i/o
suports que les contenen, independentment del seu format, així com a guardar estricta
confidencialitat sobre les mateixes, tenint el deure de reserva i la prohibició de revelació,
divulgació i/o ús diferent a aquell expressament necessari per al desenvolupament de l’objecte
del present acord.
En cas que s’infringeixi l’anterior respondran, als seus únics i exclusius efectes, de tot tipus d’
indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions dels/de les titulars de les
dades, o d’actuacions iniciades d’ofici per l’autoritat competent, basades en l’incompliment de
qualsevol de les previsions anteriors, i/o per negligència, manca de confidencialitat, i/o
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realització d’ús, tractament i/o comunicacions indegudes de les dades de caràcter personal, així
com per la producció de qualsevol altra infracció de les normes de protecció de dades que
donin lloc a les referides reclamacions i/o expedients.
Desè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En tot cas juntament amb altres subvencions i/o ingressos les quantitats atorgades no
poden excedir el cost total de l'actuació.
Onzè.- 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
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Dotzè .- 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.
22. ESMENAR UNA ERRADA MATERIAL PEL QUE FA AL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS, CURS
2019-2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Junta de Govern de data 8 de setembre de 2020, va aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions gestionades per la unitat de Cultura, 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, que va ser
publicada al BOPT del dia 21 de setembre de 2020.
2. En l'esmentat acord s'ha detectat que, per una errada material, es va fer constar que el
termini de justificació finalitzava el dia 30 de setembre de 2020, quan la data correcta era l’1 de
març de 2021.
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques estableix, pel que fa a la revocació d'actes i rectificació d'errors, que
"... les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels seus interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes"
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Esmenar l'errada material de la convocatòria de subvencions per escoles de música
municipals, pel que fa al termini de justificació de les subvencions concedides, en el sentit
següent:
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On diu:
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.
Ha de dir:
Termini
Una vegada realitzada l’actuació subvencionada, el termini màxim per justificar l’actuació
subvencionada finalitza l’1 de març de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
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Segon.- Ordenar la remissió de la informació de l'esmena a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones i publicar-ho al BOPT.
Tercer. Comunicar-ho a la intervenció general.
Règim de recursos:
- Acte adminsitratiu no recurrible.
23. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ENTITAT PÚBLICA
EMPRESARIAL RIUDOMS GESTIÓ PER LES ACTIVITATS I FUNCIONAMENT DEL CASAL
RIUDOMENC, L'ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió és un ens que s’encarrega d’organitzar la
programació cultural anual d’activitats en l’àmbit de la música i de les arts escèniques que es
porten a terme al Casal Riudomenc.

2. El Casal Riudomenc des de la seva creació ha tingut cura de comptar amb una programació
anual d’activitats àmplia, diversificada i de qualitat, per la qual cosa ha esdevingut el centre de l’
activitat lúdica, cultural i festiva del municipi i de bona part dels pobles de l’entorn. Atès que té
la voluntat de continuar sent un centre d’especial rellevància i prestigi en l’àmbit cultural, tant en
el municipi com en les poblacions més properes, en data 19 de novembre de 2020, (RE 1-2020031596-2) demana la col·laboració de la Diputació per tal de finançar les despeses derivades
del funcionament i de les activitats del centre.

3. El Casal Riudomenc és un equipament cultural que està integrat en el Sistema Públic
d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, regulat pel decret 48/2009, de 24 de març
(DOGC núm. 5347). El Casal Riudomenc està classificat dins el SPEEM, com un equipament
escènic i musical bàsic (E 2). A la demarcació de Tarragona també estan integrats i classificats
dins aquesta tipologia el Teatre Auditori Municipal de Calafell; el Centre Cultural Municipal i el
Teatre Principal de Valls; el TAG - Teatre Àngel Guimerà i l'Auditori Pau Casals del Vendrell,
així com l'Auditori Josep Carreras de Vila-seca.
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4. L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió manifesta que aquest any 2020, malgrat la
situació sanitària provocada per la COVID 19, l’equipament ha treballat en l’adequació constant
del seu programa a les mesures dictades per a la contenció de la pandèmia, tant pel que fa a la
reprogramació d’espectacles com als aforaments permesos de públic assistent. El pressupost
que presenta és de 76.455,57 euros.
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5. L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió 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.
6. L’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió manifesta que té un IVA no deduïble.
7. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la continuïtat
dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a disposició de la
ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques
tarragonines.
8. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
9. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-334-46242, amb un import de 40.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 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’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió una subvenció per la
programació anual i despeses de funcionament del Casal Riudomenc, en els termes següents:
Beneficiari: Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió
Municipi: Riudoms
Concepte: Despeses de programació 2020 del Casal Riudomenc i altres despeses de
funcionament relacionades amb l’activitat.
Pressupost Elegible: 76.455,57 uros
% concedit: 52,32%
Import concedit: 40.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/334/46242
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 següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Còpia, degudament confrontada de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el número d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses o informe d’auditor i acreditació del seu pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació)
- 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 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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- 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 de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord amb la base 27 de
les Bases generals de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, com del
termini per a presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a l’article 70 del
Reglament de la LGS.

El beneficiari pot sol·licitar pagaments parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació de l’
expedient de justificació, acompanyat de les factures pagades referents a la despesa realitzada
fins a la data de la presentació.
La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els seus
beneficiaris, en els termes dels articles 14 i 44.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i també, d’acord amb la base 24, de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.

Quart.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’
acord amb la legislació sobre transparència

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
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Sisè- Aquesta subvenció és compatible amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En tot cas juntament amb altres subvencions i/o ingressos les quantitats atorgades no
poden excedir el cost total de l'actuació.

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
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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.
24. APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ MUSEU
DEL PESSEBRE DE CATALUNYA DE MONTBLANC, PER ALS SISTEMES DE SEGURETAT,
PROTECCIÓ I RECEPCIÓ DEL MUSEU.
De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Fundació Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc va iniciar fa anys la
construcció d’un equipament dedicat a Museu del Pessebre. Aquestes obres han durat
diversos anys i han rebut aportacions privades i publiques, inclosa la Diputació de Tarragona,
que ha col·laborat en aquest projecte que finalment ha esdevingut com a únic museu d’aquesta
temàtica existent a Catalunya, amb caràcter d'utilitat pública, d’interés social i de promoció
didàctica, turística i cultural.
2. En data 13 d’agost de 2020, la Fundació presenta una sol·licitud de subvenció a la Diputació
de Tarragona (RE 1-2020-020816-1) per dur a terme diverses actuacions per millorar les
condicions de seguretat i vigilància de les instal·lacions, actuacions que permetran al Museu
formar part de la Xarxa de Museus de Catalunya: instal·lació i configuració de 25 càmeres de
seguretat (interiors i exteriors), interconnexió amb el cos de policia, detectors de presència, etc.
El total de despesa d’aquest projecte és de 42.290 €
3. Els serveis tècnics del Servei d’Assistència Municipal – Enginyeria Municipal (expedient egov 2020-0010220) han informat la subvencionabilitat d’aquest projecte.
4. La Fundació Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc 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
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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. La Fundació Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc manifesta que té un IVA no
deduïble.
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6. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb les diferents entitats per possibilitar la
realització d’activitats culturals amb la finalitat de contribuir al desenvolupament i difusió de la
cultura a la demarcació de Tarragona.
7. 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
8. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, hi consta l’aplicació
pressupostària 2010/333/78916 – SN Fundació Museu del Pessebre de Catalunya – Seguretat,
protecció i recepció del Museu, amb un import de 20.000 € per aquest destinatari i objecte.
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 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Fundació Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc una
subvenció per a la instal·lació de sistemes de seguretat i protecció, en els termes següents :
Beneficiari: Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc
Municipi: Montblanc
Concepte: Sistemes de seguretat, protecció i recepció del Museu
Pressupost Elegible: 42.290 €
% concedit: 47,29 %
Import concedit: 20.000 €
Aplicació pressupostària: 2020/2010/333/78916
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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 del sol·licitant 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.
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Tercer.- Una vegada realitzades les actuacions de l’activitat o projecte subvencionat, i per
poder obtenir la subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la
tramesa de la següent documentació:
- Certificat de l’interventor 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 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.
- 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 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.
- Còpia, degudament confrontada de les factures o certificacions d’obra corresponents a totes
les despeses de l’actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero 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 de 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, d'acord al que demana el peticionari,
finalitza el 30 de setembre de 2020.
El termini per presentar aquesta documentació justificativa és de 3 mesos des de la data d’
acord de la concessió.
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El beneficiari pot sol·licitar pagamenst 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’art. 44 i següents de la Llei 38/2003, general de subvencions i
també, d’acord amb la base 8 de les Bases generals de Subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.

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 sobre transparència i accés a la
informació pública. L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb
la legislació sobre transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.

Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la justificació 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 remisió 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.
25. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FUNDACIÓ BONANIT PEL
PROJECTE: "UN SOSTRE PER TOTHOM", ANY 2020.
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De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:
Fets
1. La Fundació Privada Bonanit, és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte pal·liar
l'estat de pobresa material i moral que pateixen determinades persones en especial els
indigents i persones sense sostre i la recerca de fons i recursos econòmics per dur a terme
aquesta finalitat.
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2. La Fundació Privada Bonanit, des de fa anys vetlla pels indigents i persones sense sostre
procurant-los un lloc per pernoctar, endreçar-se, servei de menjador i atenció i orientació
personal. Gestiona la Casa del transeünt de Tarragona donant hospedatge als qui ho
necessiten, amb la col·laboració de particulars i entitats.
3. En data 29 de juliol de 2020, (RE 1-2020-019080-2) presenta una sol·licitud de subvenció a
la Diputació per a fer front a les despeses de la seva activitat i presenta un pressupost de
38.149,10 euros.
4. La Fundació privada Bonanit 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.
5. La Fundació privada Bonanit manifesta que per la seva naturalesa està exempta d’IVA
6. La Diputació de Tarragona col·labora anualment amb els ajuntaments i les entitats del
territori per a possibilitar la realització d’activitats i col·laborar en el manteniment i la continuïtat
dels serveis que tant els ajuntaments com les entitats tenen en el seu territori a disposició de la
ciutadania per contribuir al desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques
tarragonines.
7. Per les seves característiques l’esmentada petició no s’ajusta a les convocatòries públiques
que té establertes aquesta Diputació, però la Diputació té voluntat d’acord amb la normativa
vigent d’atendre totes aquelles peticions referents a la demarcació de Tarragona i a projectes o
actuacions que suposen un desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, educatiu o d’interès
social, les de caràcter cívic imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a
necessitats sobrevingudes i extraordinàries, fora de la programació habitual i a les quals el
sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.
8. En el pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2020, s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010- 231--48948, amb un import de 15.000 euros per aquest beneficiari i per
aquesta actuació.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
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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.
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5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir, a la Fundació privada Bonanit una subvenció per a les activitats de l’entitat, l’
any 2020.
Beneficiari: Fundació privada Bonanit
Municipi: Tarragona
Concepte: . Projecte “ Un sostre per tothom”.
Pressupost Elegible: 38.149,10 euros
% concedit: 39,32 %
Import concedit: 15.000 euros
Aplicació pressupostària: 2010/231/48948
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 següent documentació:
- Certificat de l’interventor/tresorer de l’entitat detallant el balanç de despeses i ingressos,
signat i segellat, amb el vistiplau del responsable, d’acord amb el model normalitzat de
Diputació de Tarragona. Aquest balanç ha d’anar acompanyat d’una relació classificada de les
despeses, amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, el concepte i
la data de pagament.
- Si escau, certificat de l’interventor de l’entitat detallant les despeses de personal, signat i
segellat amb el vistiplau del President d’acord amb el model normalitzat de Diputació de
Tarragona. Aquest certificat ha d’anar acompanyat del document acreditatiu del percentatge d’
adscripció individualitzada de cada treballador/a a l’activitat o projecte subvencionat.
- Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius, els
resultats obtinguts i altres incidències pròpies de cada activitat.
- Memòria individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal adscrit a l’
activitat o projecte i activitats finals ofertes o organitzades.
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- Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres
institucions (públiques o privades) per a la realització de l’actuació. (Annex 2 dels formularis de
justificació).
- Una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis, informes,
publicacions, etc.) de l’actuació, en què s’ha de fer constar de manera visible la col·laboració de
la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent.
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- 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 de l’any 2021.
El beneficiari pot sol·licitar una ampliació tant del termini d’execució, d’acord a 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 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 a subministrar a la Diputació de Tarragona, la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per a complir
amb les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació se sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència
que li siguin aplicables. L’incompliment d’aquestes obligacions se sanciona d’acord amb la
legislació sobre transparència.
Cinquè.- L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim. Quan la Diputació rebi
la documentació tramesa pel beneficiari, si és de conformitat, gestiona el pagament de la
subvenció concedida. L'import inicialment atorgat podrà variar si es produeixen alguns dels
supòsits indicats a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, publicades al BOPT del 27/02/2019.
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Sisè.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Setè .- Notificar-ho al beneficiari i comunicar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Gestió Administrativa dels Centres Educatius
26. CONCEDIR I DESESTIMAR BEQUES INDIVIDUALS PER A L'ALUMNAT DE LES
ESCOLES DE MÚSICA I CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA, D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2019/2020.
De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la
Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 21 de juliol de 2020, es va aprovar la convocatòria
del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l'alumnat de les
Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, per al curs 2019
/2020, dotada inicialment amb 104.000 euros, amb càrrec a l'aplicació presupostària 2020/326
/48000. Aquesta convocatòria va ser publicada al BOPT amb número d’inserció 2020.05062,
de 30 de juliol de 2020.
2. D'acord amb el punt 5 de la convocatòria, s'han presentat un total de 154 sol·licituds, que
representa un 16% d’augment respecte al curs anterior que van ser 133, segons les tipologies
dels criteris d'admissió següents:
45 sol·licituds s'han presentat sobre els criteris d'afectació econòmica (punt 3.2.1) o de salut
(3.2.2) deguts a la COVID-19 (29% del total)
109 s'han presentat pel criteri econòmic general de la renda i el patrimoni de la unitat familiar
/unitat de convivència per al curs 2019/2020 (punt 3.2.3) (71% del total de sol·licituds).
3. D'acord amb el punt 9 de la convocatòria i atès l'augment de sol·licituds presentades, la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha
aprovat la modificació de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
beques individuals per a l'alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a
Tarragona, Reus i Tortosa per al curs 2019/2020, en el sentit d’ampliar-ne el crèdit
pressupostari destinat, amb el detall següent :
Disponibilitat econòmica inicial de la convocatòria: 104.000 euros
Ampliació del crèdit: 11.000 euros

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

Total convocatòria: 115.000 euros (aplicació pressupostària 2020/326/48000)
Per tant, la quantia màxima d’aquesta convocatòria s’ha augmentat fins als 115.000 €
(A2020022659).
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4. La Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-Àrea del SAC, com a unitat
instructora de l'expedient (punt 10), ha valorat els 154 expedients individuals de beca a
l'alumnat peticionari, revisant que es compleixen els requisits establerts al punt 3 de la
convocatòria, tant els requisits generals (punt 3.1), com els requisits específics (punt 3.2.).
Pel que fa al punt 3.2, ha comprovat que les sol·licituds compleixin algun dels següents
requisits específics :
3.2.1 requisits econòmics per la COVID19
3.2.2. requisits per afectació sanitària per la COVID19
3.2.3. requisits econòmics generals
I finalment, ha aplicat el criteri de valoració acadèmic (notes del darrer curs) amb els
percentatges màxims que s'estableixen en els punts 7.1 i 7.2 de l'esmentada convocatòria
sobre l'import del preu públic de la matrícula del curs 2019/2020.
5. De les 154 sol·licituds presentades, 140 tenen dret a beca amb un import total de 108.140,31
euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 2020/2020/326/48000 (A2020022659).
De les 14 sol·licituds restants, 1 no s'ha admès a tràmit perquè s'ha presentat fora del termini
establert que era del 31 de juliol al 4 de setembre de 2020 (punt 6) i 13 es proposen per a la
seva denegació perquè el nivell de renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de
convivència supera els llindars econòmics màxims per al curs 2019/2020, publicats al BOE 167,
de 13.07.2019, i que s'estableixen al punt 3.2.3 Requisits econòmics generals de la
convocatòria.
6. A l'expedient consta l'informe de la Tresoreria on s'especifica que, un cop comprovats els
antecedents i registres comptables, les persones beneficiàries de les beques no tenen deutes
amb la Diputació per cap 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.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a
alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa,
per al curs 2019/2020, que va ser publicada al BOPT amb número d’inserció 2020.05062, de
30 de juliol de 2020.
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6. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 24 de novembre de
2020, pel qual s’amplia el crèdit pressupostari de l’esmentada convocatòria, fins als 115.000 €
(2020/326/48000, núm. operació A 2020022659).
7. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, 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 beca a l’alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau
Professional de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa que consta en l’Annex d’
aquest acord i que compleix els requisits establerts a la convocatòria del procediment
administratiu per a la concessió de beques individuals (punt 3), curs 2019/2020, un cop aplicat
el criteri acadèmic de valoració (punt 7).
Segon. Les beques concedides, per l’import total de 108.140,31 euros, aniran a càrrec de la
partida 2020/2020/326/48000 del pressupost vigent de la corporació (A2020022659).
Tercer. No admetre a tràmit la petició de beca que s'indica a continuació per haver-se
presentat fora de termini, que es va acabar el dia 4 de setembre de 2020, tal com estableix el
punt 6 de la convocatòria:
Centre

Alumna

Tarragona

XXX

DNI/NIE Sol·licitant
XXX

Data registre d'entrada
10/09/2020

Quart. Desestimar les peticions de beca a l’alumnat que s'indica per no complir els requisits
econòmics generals establerts en el punt 3.2.3 de la convocatòria del procediment administratiu
per a la concessió de beques individuals, per al curs 2019/2020 :
Centre

Alumne/a

Tarragona

XXX

XXX

Tarragona

XXX

XXX

Tarragona

XXX

XXX

Tarragona

XXX

XXX

Tarragona

XXX

XXX

Tarragona

XXX

XXX

Reus

XXX

XXX

Reus

XXX

XXX

Tortosa

XXX

XXX

Tortosa

XXX

XXX

Tortosa

XXX

XXX

Tortosa

XXX

XXX

Tortosa

XXX

XXX
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DNI /NIE Sol·licitant

Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d'aquestes subvencions a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones qui ho publicarà al ButlletíOficial de la Província de Tarragona.
Sisè. Fer avinent a les persones beneficiàries que, d'acord amb la convocatòria per a la
concessió de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de
Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2019/2020, la beca s'entén acceptada si
la persona beneficiària no manifesta el contrari en el termini d'un mes comptat a partir de la
data de la publicació de la resolució de la concessió a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
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Setè. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i
Tortosa, a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.
Vuitè. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (no es notificarà
individualment als interesats perquè la publicació substitueix la notificació).
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
27. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA
SÍNIA PER LES ACTUACIONS AMBIENTALS DINS DEL PROGRAMA DE CUSTÒDIA DEL
RIU GAIÀ, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. L'Associació Mediambiental la Sínia és una entitat de custòdia del territori amb seu al
municipi d'Altafulla i que té com a finalitats: promoure la conservació del riu Gaià i del seu àmbit
fluvial; incentivar el voluntariat ambiental i la participació de la societat civil del territori; fomentar
propostes i activitats d'educació ambiental; promoure la custòdia del territori, tant en l'àmbit
privat com públic, com a eina de conservació de l'entorn natural del riu Gaià; establir aliances
entre entitats afins als objectius de l'associació; implicar, en els projectes de l'associació,
persones amb risc d'exclusió social i fomentar l'agricultura ecològica.
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3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
12.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-48908-01 per les actuacions
ambientals dins del programa de custòdia del riu Gaià, per a l’any 2020.
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4. El 28 de juliol de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-018909-2, l’
Associació Mediambiental la Sínia ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la
Diputació de Tarragona, per dur a terme actuacions ambientals dins del programa de custòdia
del riu Gaià, per a l’any 2020, per import de 12.000,00 euros, amb el següent detall:
Concepte

Import

Descoberta de la biodiversitat aquàtica del riu Gaià :
Santa Coloma de Queralt
Pontils
El Pont d’Armentera
Aiguamúrcia
Vila-rodona
Montferri
Salomó
El Catllar
La Riera de Gaià

9.900,00 €

Fauna marina :
Altafulla

2.100,00 €

Total (no comporta IVA)

12.000,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables no
comporten IVA, i per tant, el pressupost elegible està integrat pel pressupost amb IVA exclòs.

5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el finançament de les actuacions les actuacions
ambientals dins del programa de custòdia del riu Gaià.
6. El pressupost presentat per part de l'Associacio Mediambiental la Sinia és de 12.000,00
euros (no comporta IVA). L’import total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona
és de 12.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-48908-01.
Aquesta quantitat representa el 100% del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació
de les despeses totals realitzades.
7. L'Associacio Mediambiental la Sinia 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 són deutors de
la Diputació de Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret

1.
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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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a l'Associació Mediambiental la Sínia per les
actuacions ambientals dins del programa de custòdia del riu Gaià, per a l’any 2020, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 2020-1200-172-48908-01, en els termes següents:
Beneficiari: Associacio Mediambiental la Sinia
Municipi: Altafulla
Concepte: Custòdia riu Gaià - SN 2020
Pressupost Elegible: 12.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros
Total: 12.000,00 euros
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. Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.

El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
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La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. 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:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, 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 llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
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Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.
Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de govern o administració, segons
formulari normalitzat, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. El beneficiari està obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la
presentació de la justificació, 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.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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28. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, BARCELONA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS
SA, L’AJUNTAMENT DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI TCQI.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. En data 26 de març de 2014 les parts signants, a excepció de la Diputació de Tarragona,
varen signar el Conveni de col·laboració per a la contractació, creació i desenvolupament de la
Fase I del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta
aplicació.
2. Una vegada en marxa la Fase I, les parts signants, a excepció de la Diputació de Tarragona,
varen formalitzar en data 2 d'agost de 2015 el Conveni de col·laboració per a la contractació,
creació i desenvolupament de la Fase II del programari TCQi i per a la regulació de l’explotació
i manteniment d’aquesta aplicació.
3. Posteriorment, les parts, mitjançant document quina darrera signatura és de data 18 de
desembre de 2018, van formalitzar una Addenda als Convenis de 26 de març de 2014 i 02
d'agost de 2015 (en endavant Addenda), que té per objecte la integració de la Diputació de
Tarragona com a cotitular de l’aplicació informàtica TCQi, amb l’establiment del nou repartiment
de titularitats de l’aplicació entre les diferents Administracions i Entitats públiques signants; i la
regulació del funcionament de la Comissió de Coordinació i Seguiment de l’explotació integrada
pels representats de les Administracions i Entitats Públiques que s’encarregarà de vetllar per la
correcta explotació, manteniment, actualització i millora de l’aplicació informàtica TCQi.
4. Per tal de vetllar per la correcta explotació, manteniment, actualització i millora de l’aplicació
informàtica TCQi, d’acord amb els criteris i necessitats de les Administracions i Entitats
públiques signants, es va crear una Comissió de Coordinació i Seguiment que està integrada
pels representants de les Administracions i Entitats públiques signants, que es designin a l’
efecte.
5. Actualment la creació i desenvolupament del programari TCQi està totalment desenvolupat i
en fase d’ús i explotació, essent la composició del seus Mòduls els següents:
- Mòdul de Manteniment d’edificis
- Mòdul de Pressupostos
- Mòdul de Certificació
- Mòdul de comparació d’ofertes
- Mòdul de Consolidació de la informació (Àrea col·laborativa)
- Mòdul de Planificació de treballs i econòmic
- Mòdul d’Estimació de costos
- Mòdul de Seguretat i Salut
- Mòdul de Control de qualitat
- Mòdul de gestió mediambiental
- Mòdul de Control de costos.
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6. El punt Quart de l’Addenda, de 18 de desembre de 2018, estableix que, el règim d’explotació
i ús de l’aplicació TCQi i el seu manteniment i evolució previst en els Convenis de col·laboració
de dates 26 de març de 2014 i 02 d'agost de 2015, té una vigència de fins l’1 d'octubre de 2020.
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7. Aquest fet suposa la necessitat de signar un nou Conveni de col·laboració de col·laboració
entre les parts signants per a l’explotació, manteniment, actualització i millora de l’aplicació
informàtica TCQi que permeti l’adaptació en el temps de l’eina a les necessitats de les diferents
Administracions en la gestió dels paràmetres de temps, cost, qualitat, impacte ambiental i
seguretat i salut, i el seu ús per a tot tipus de maquinari – fix i mòbil – que disposi del
programari adient.

Fonaments de dret
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 del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració, que s'annexa, entre Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya, SAU, Barcelona Infraestructures Municipals SA, l’Ajuntament
de Girona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la
Diputació de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la regulació de l’explotació i
el manteniment del programari TCQi.
Segon. Facultar a la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura d'aquest
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l'acord.
Tercer. Designar al senyor Jordi Fabregat Sanjuan com a representant de la Diputació de
Tarragona a la Comissió de coordinació i seguiment establerta al punt Tercer del Conveni.
Quart. Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, SAU, Barcelona Infraestructures
Municipals SA, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la
Diputació de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
29. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSORCI DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE (COPATE) PEL CONTROL DE LA MOSCA
NEGRA AL TRAM BAIX DEL RIU EBRE PER A L’ANY 2020.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, en endavant COPATE, és una
entitat consorciada de caràcter local, dotada de personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la
personalitat jurídica de les entitats que en formen part, concretament pels consells comarcals
del Baix Ebre i del Montsià. La finalitat del Consorci és la creació, prestació, desenvolupament,
control i gestió de serveis i activitats d’interès local relacionades amb els residus, la salubritat
pública, l’eficiència energètica, la cartografia, els plans de protecció civil, el sanejament, la
gestió del territori i dels espais i recursos naturals i les polítiques forestals.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat
de 90.000,00€ a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-46701-01 pel control de la mosca
negra al tram baix del riu Ebre.
4. El 6 de maig de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-010235-2, el
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), ha presentat sol·licitud
de subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona, per dur a terme la previsió del control de
la mosca negra al tram baix del riu Ebre per a l’any 2020, per import de 90.000,00 euros, amb
el següent detall:
Concepte
Productes
Total (IVA inclòs)

Import
392.000,00 €
392.000,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l’IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.

5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el finançament de la previsió del control de la
mosca negra al tram baix del riu Ebre.
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6. El pressupost presentat per part del Consorci de Politiques Ambientals de les Terres de l’
Ebre és de 392.000,00 euros (IVA inclòs). L’import total de la subvenció que aporta la Diputació
de Tarragona és de 90.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-31146701-01. Aquesta quantitat representa el 22,96% del pressupost elegible, que serà lliurat
prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
7. El Consorci de Politiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 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 són deutors de la Diputació de Tarragona.
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8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa al Consorci de Politiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre, pel control de la mosca negra al tram baix del riu Ebre per a l’any 2020, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2020-1200-311-46701-01, en els termes següents:
Beneficiari: Consorci de Politiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Municipi: Amposta
Concepte: Control de la Mosca negre - 2020
Pressupost Elegible: 392.000,00 euros
% concedit: 22,96%
Import concedit: 90.000,00 euros
Total: 90.000,00 euros
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. Termini i forma de pagament:
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El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Forma de justificació. 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:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
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Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, 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 llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.
Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de govern o administració, segons
formulari normalitzat, en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. 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. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
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Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
30. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DEL MONTMELL, PER
AL MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE L’ÀREA RECREATIVA DEL MONTMELL, PER A L’ANY
2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. La Serra de Montmell es troba situada a la Comarca del Baix Penedès. Dins del municipi del
Montmell, una bona part del seu terme es troba inclosa una àrea dins el PEIN (Pla d’ Espais d’
Interès Natural) de la Serra del Montmell, un dels espais protegits de la comarca. Hi ha una
àrea de lleure amb un total de 20 hectàrees de superfície que és comunitària a tots els
ajuntaments de la comarca. L’Ajuntament de Montmell és l’entitat que realitza durant l’any el
manteniment i les corresponents millores de l’àrea Recreativa Forestal, la qual es divideix en 6
àrees: Àrea educativa, de lleure actiu, recreativa forestal i descans, l’entorn històric, de
recuperació del bosc i àrea de bosc natural.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
15.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-46237-01 per l’Ajuntament del
Montmell, pel manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell (ARF).
4. En data 7 de juliol de 2020, registre d’entrada 8004330008-1-2020-016360-2, l’Ajuntament
del Montmell ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona pel
manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell (ARF) i per import de 15.000,00 €,
amb el següent detall:
Actuació

Import

Manteniment i adequació dels espais de l’
àrea.
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3.000,00€

Compra de maquinària i reparacions de la
mateixa

3.000,00€

Treballs de manteniment del camí accés a l’
àrea.

4.000,00€

Senyalitzacio

3.000,00€

Edició de tríptic informatiu

2.000,00€
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Import total (IVA inclòs)

15.000,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l'IVA donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el manteniment i adequació de l’Àrea
Recreativa Forestal del Montmell.
6. El pressupost presentat per part de l'Ajuntament del Montmell és de 15.000,00 euros (IVA
inclòs). L’import total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de 15.000,00
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-172-46237-01. Aquesta quantitat
representa el 100 % del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les despeses
totals realitzades.
7. L'Ajuntament del Montmell 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 són deutors de la Diputació de
Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8.
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8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament del Montmell, per al manteniment i
vigilància de l’Àrea Recreativa del Montmell, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200172-46237-01, en els termes següents:
Beneficiari: Ajuntament del Montmell
Municipi: El Montmell
Concepte: Àrea Recreativa El Montmell - 2020
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Total: 15.000,00 euros
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. Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.

El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. 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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE EA1E0C33F4B747C7807F859B888AA6A5 i data d'emissió 12/01/2021 a les 07:47:59

1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, 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 llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
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concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.
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Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. 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. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- 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.
31. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CONSORCI SERRA DE LLABERIA, PER
LA PREVENCIÓ D’INCENDIS, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. El Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural Serra de Llaberia,
segons els estatuts aprovats en data 21 de novembre de 2006, es constitueix com a entitat
consorciada entre els ajuntaments de Capçanes, Colldejou, la Torre de Fontaubella, Pratdip,
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Marçà, Tivissa i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i
Habitatge. El consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’
obrar per gestionar serveis i activitats d’interès local.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
7.500,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-171-46702-01 per al Consorci Serra de
Llaberia, per la prevenció d’incendis.
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4. En data 26 d’octubre de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-028600-2, el
Consorci Serra de Llaberia ha presentat sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de
Tarragona per la prevenció d’incendis i per import de 7.500,00 €, amb el següent detall. En data
28 d’octubre de 2020 , registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-028889-2 el Consorci
Serra de Llaberia ha aportat més documentació, que s’accepta.

Actuació
Actuacions millora de zones humides

Import
10.381,11 €

Traducció mapa versió anglesa i retocs versió català i castellà

786,50 €

Impressió i plegat del material 10.000 unitats per cada idioma

4.562,39 €

Import total (IVA inclòs)

15.730,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen l'IVA, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible
està integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és concedir una subvenció nominativa al Consorci
Serra de Llaberia, per la prevenció d’incendis.
6. El pressupost presentat per part del Consorci Serra de Llaberia és de 15.730,00 euros (IVA
inclòs). L’import total de la subvenció que aporta la Diputació de Tarragona és de 7.500,00
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-171-46702-01. Aquesta quantitat
representa el 47,68% del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia justificació de les
despeses totals realitzades.
7. El Consorci Serra de Llaberia 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 són deutors de
la Diputació de Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2.
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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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa al Consorci Serra de Llaberia, per la prevenció d’
incendis, per a l’any 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-171-46702-01, en
els termes següents:
Beneficiari: E. I. Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia S.L.
Municipi: Tivissa
Concepte: Prevenció incendis - SN 2020
Pressupost Elegible: 15.730,00 euros
% concedit: 47,68%
Import concedit: 7.500,00 euros
Total: 7.500,00 euros
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. Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.

El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
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La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. 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:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, 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 llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
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Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. 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. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- 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.
32. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE
LARINGECTOMITZATS DE TARRAGONA, PER AL PROJECTE DE SUPORT I AJUDA ALS
AFECTATS AMB UNA LARINGECTOMIA, PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
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2. L’Associació Provincial de Tarragona de Laringectomitzats i mutilats de la veu és una
organització sense ànim de lucre té com a objectiu recolzar als laringectomitzats i mutilats de la
veu. Cada any apareixen 50 nous casos de càncer de laringe o faringe que implica una
operació quirúrgica per extirpar el tumor, aquesta operació provoca que la respiració passa a
efectuar-se per l’orifici que s’obre al coll anomenat traqueostoma o estoma. La pèrdua de la veu
és un problema important del pacient laringetomitzat per aquest motiu cal tractar-ho per a
millorar la seva qualitat de vida.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
8.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-311-48183-01 per a l’Associació provincial
de Laringectomitzats de Tarragona, per al projecte de suport i ajuda als afectats amb una
Laringectomia.
4. En data 30 de juliol de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-019201-2, l’
Associació Provincial de Laringectomitzats de Tarragona ha presentat sol·licitud de subvenció
nominativa a la Diputació de Tarragona per per al projecte de suport i ajuda als afectats amb
una Laringectomia i per import de 8.000,00 €, amb el següent detall:
Actuació

Import

Material laringectomitz
Transport monitors
Desplaçaments
Gestoria
Material oficina
Import total (IVA inclòs)

200,00 €
12.161,00 €
500,00 €
1.650,00 €
180,00 €
14.691,00 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables
inclouen, donat que aquest no és deduïble pel beneficiari, i per tant, el pressupost elegible està
integrat pel pressupost amb IVA inclòs.
5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és el projecte de suport i ajuda als afectats per
una Laringectomia.
6. El pressupost presentat per part de l’Associació Provincial de Laringectomitzats de
Tarragona és de 14.691,00 euros (IVA inclòs). L’import total de la subvenció que aporta la
Diputació de Tarragona és de 8.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20201200-311-48183-01. Aquesta quantitat representa el 54,46% del pressupost elegible, que serà
lliurat prèvia justificació de les despeses totals realitzades.
7. L'Associació Provincial de Laringectomitzats de Tarragona ha acreditat documentalment que
està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
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mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. I s’ha comprovat que no
són deutors de la Diputació de Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a l’Associació Provincial de Laringectomitzats de
Tarragona, per al projecte de suport i ajuda als afectats amb una Laringectomia, per a l’any
2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020-1200-311-48183-01, en els termes
següents:
Beneficiari: Associacio Provincial de Laringectomitzats i Mutilats de la Veu
Municipi: Tarragona
Concepte: Suport i ajuda als afectats - SN 2020
Pressupost Elegible: 14.691,00 euros
% concedit: 54,46%
Import concedit: 8.000,00 euros
Total: 8.000,00 euros
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. Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.
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Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. 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:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
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Certificat, 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 llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.
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2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. 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. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
33. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ALS JOVES AGRICULTORS I RAMADERS
DE CATALUNYA (JARC) PER LA DINAMITZACIÓ DEL MON RURAL, PER A L’ANY 2020.
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De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La Diputació de Tarragona, a través del servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori del SAM i dins la línia estratègica LEO2, Orientació a la sostenibilitat i la
recerca del bé comú, creant valor social i cultural de preservació de la salut i la natura, del
Repte 1: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, té com a objectiu promoure
eines i iniciatives mediambientals a la demarcació de Tarragona.
2. El món rural és divers tant pel que fa a les seves gents, com pel que fa a les activitats
econòmiques que s'hi desenvolupen. Des de l’Organització professional agrària Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) es realitzen tasques de dinamització sectorial i de
territori amb activitats com la participació activa en la política agrària de Catalunya, realització
de xerrades informatives, cursos i jornades tècniques, difusió i informació de la realitat del
sector mitjançant els mitjans de comunicació, elaboració de butlletins informatius de caràcter
sectorial per als associats i al públic en general, participació en fires i mercats, la promoció del
Grup de Dones, impulsar nous projectes empresarials o de modernitzar els antics, i tramitació
de serveis a agricultors i ramaders, entre d’altres.
3. La Diputació de Tarragona en el pressupost de l’exercici 2020 ha consignat la quantitat de
8.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2020-1200-419-48901-01 per als Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya (JARC) per la dinamització rural.
4. El 5 de novembre de 2020, registre d’entrada electrònic 8004330008-1-2020-029873-2,
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha presentat sol·licitud de subvenció
nominativa a la Diputació de Tarragona, per dur a terme la dinamització del mon rural, per a
l'any 2020 per import de 8.000,00 euros, amb el següent detall:
Concepte

Import

14 Assessoraments tècnics per orientar i donar suport
a la incorporació de joves agricultors i ramaders.

8.000 €

Total (no comporta IVA)

8.000 €

Tal com ens han informat en la sol·licitud, els imports de les despeses subvencionables no
comporten IVA, i per tant, el pressupost elegible està integrat pel pressupost amb IVA exclòs.

5. L’objecte d'aquesta subvenció nominativa és és la dinamització del mon rural, amb l’
assessorament tècnic per part de personal de la JARC per orientar i donar suport a la
incorporació de joves agricultors i ramaders.
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6. El pressupost presentat per part de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya és de
8.000,00 euros (no comporta IVA). L’import total de la subvenció que aporta la Diputació de
Tarragona és de 8.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-419-4890101. Aquesta quantitat representa el 100 % del pressupost elegible, que serà lliurat prèvia
justificació de les despeses totals realitzades.
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7. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 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 són deutors de
la Diputació de Tarragona.
8. S'ha emès informe favorable de la Unitat gestora del Servei de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM, el qual s'ha incorporat a l'expedient electrònic.
9. D'acord amb la informació que es disposa, la Unitat gestora informa que el sol·licitant
compleix amb els requisits per a ser beneficiari.
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.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS) en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció nominativa a Joves Agricultors i Ramaders de CatalunyaI, per
la dinamització del mon rural, per a l’any 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20201200-419-48901-01, en els termes següents:
Beneficiari: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Municipi: Barcelona
Concepte: Dinamització món rural
Pressupost Elegible: 8.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 8.000,00 euros
Total: 8.000,00 euros
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.
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Tercer. Termini i forma de pagament:

El termini d’execució de l’actuació subvencionada és de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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El termini per presentar aquesta documentació justificativa, és de 3 mesos des de la
finalització del termini d'execució, per tant, finalitza el 31 de març de l’any 2021.

El beneficiari pot sol·licitar una ampliació del termini per a presentar la justificació, en els
termes previstos a l’article 70 del Reglament de la LGS.

Quart. L’import de la subvenció concedida té caràcter d’import màxim.
La subvenció es lliurarà un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com l’
acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal com es
determina en la base 29 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona,
prèvia presentació de la documentació tramesa pel beneficiari.
Així mateix, es pot reduir l’import inicialment atorgat segons l’establert a la base 25 de les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
No es preveuen pagaments a compte.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos pera la
mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona
Cinquè. Forma de justificació. 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:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, signat i
segellat pel tresorer i el president de l'entitat, que inclou:
Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena
de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l’
import, la data d’emissió, el concepte i data del pagament i/o data de reconeixement de
l'obligació en el cas que el beneficiari sigui un Ens Local.
Relació de les despeses de personal, amb el percentatge d’adscripció individualitzada
de cada persona a l’activitat o projecte subvencionat.
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Balanç econòmic on es detalli la totalitat dels ingressos i de les despeses, l’import i la
procedència d’altres ingressos o les subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada i la destinació final dels fons aportats per la Diputació de Tarragona.
Certificat que el beneficiari es dedueix o no l'IVA de les actuacions subvencionades.
Certificat, si escau, que es disposa de la documentació que acredita les despeses de
personal, que la posarà a disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es
compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de
temps inherent al reconeixement o exercici esmentat. En aquest cas no cal aportar la
documentació justificativa del personal adscrit al projecte.
Certificat, 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 llei
General de subvencions.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponent.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Còpia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses de l’
actuació, ordenades i numerades d’acord amb el numero d’ordre correlatiu de la relació
classificada de despeses.
Documentació justificativa del personal adscrit al projecte, si escau i només en cas de no
haver certificat que ja es disposa de la documentació acreditativa.
Memòria de l’activitat realitzada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius,
els resultats obtinguts, les tasques desenvolupades per cada una de les persones
adscrites a l’activitat o projecte i altres incidències pròpies de cada activitat.
Justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades, com a
mínim, la publicació en web que s'ha fet constar en el document justificatiu. El període
de vigència d’aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació. S’ha de fer constar
de manera visible el finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit la
subvenció de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. Si
escau, una mostra del producte resultant (material gràfic i audiovisual, estudis, anàlisis,
informes, publicacions, etc.) de l’actuació.

Sisè. La Diputació, a més, pot exercir el control financer sobre les subvencions concedides i els
seus beneficiaris, en els termes de l’article 14 i 44.4 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i també, d’acord amb les Bases generals de subvencions
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Setè. 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. L’acreditació del compliment d’aquestes
obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació
de la corresponent declaració responsable.
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Vuitè. Ordenar la remissió de la informació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Novè. Notificar-ho a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
34. APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA
EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS
PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL EN
ESCOLES RURALS PER AL CURS 2019-2020.
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació va aprovar inicialment, en data 21 de desembre de 2018, les Bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. Al no
presentar-se reclamacions ni al·legacions durant el termini d'informació pública, l'acord
d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
2. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona, destinades al funcionament de les llars d’infants
públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs
2019-2020, i contribuir a la seva sostenibilitat econòmica i financera.
3. Les principals finalitats de la convocatòria són les de garantir la continuïtat dels serveis
educatius en tots els municipis i afavorir l’accés als centres de tots els infants amb igualtat d’
oportunitats en tot el territori d’acord amb les competències atribuïdes a les diputacions per la
normativa en matèria de cooperació.
4. Aquesta convocatòria es concreta en transferències dineràries per finançar el dèficit del
servei de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil
en escoles rurals pel curs 2019-2020.
5. La previsió del crèdit pressupostari per a l’exercici 2020, preveu la següent aplicació
pressupostària: 1010-323-46200.
Fonaments de dret
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1. L’article 31.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que són fins propis i específics de la província garantir els principis de solidaritat i
equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social i, en particular, assegurar
la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència
municipal.
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2. L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local quan
parla de les competències pròpies de la Diputació li atribueix en tot cas l’assistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis de menor capacitat econòmica i de gestió.
3. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions, juntament amb les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona.
4. Llei 5/2020 del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient que modifica la
Llei 12/2009 d'educació, les llars d’infants de titularitat municipal han de declarar l’import
corresponent al finançament de les places per part de la Generalitat.
5. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
6. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
7. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
8. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010 del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals pel curs 2019-2020:
Primer. Objecte i finalitat
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona, destinades al funcionament de les llars d’infants
públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs
2019-2020, i contribuir a la seva sostenibilitat econòmica i financera.
1.2 Les principals finalitats de la convocatòria són les de garantir la continuïtat dels serveis
educatius en tots els municipis i afavorir l’accés als centres de tots els infants amb igualtat d’
oportunitats en tot el territori.
Segon. Actuacions subvencionables i no subvencionables
2.1. Es podran finançar amb càrrec als ajuts regulats en aquesta convocatòria, les despeses de
personal i les despeses corrents derivades del funcionament de centres i serveis educatius de
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primer cicle d’educació infantil generades entre l’1 de setembre de 2019 i el 30 de juny de
2020, corresponents als capítols establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la
que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals, modificada per l’ordre HAP/419
/2014 de 14 de març:
a) Cap. 1, “despeses de personal”, relatives a personal del centre i a personal municipal de
gestió i administració educativa del primer cicle d’educació infantil
b) Cap. 2, “despeses corrents en béns i serveis”, associades amb les despeses derivades
del funcionament dels centres.
c) Cap. 4, “transferències corrents”, quan estiguin vinculades al funcionament del centre.
2.2. No són subvencionables, i no es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics d’
aquesta convocatòria, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions ni les de
qualsevol naturalesa econòmica vinculada al menjador, acollides, beques, ajuts individuals,
transport escolar i desplaçament d’alumnat.Tampoc són subvencionables els imports satisfets
en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el caràcter de despesa deduïble.
Tercer. Requisits dels beneficiaris
3.1 Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les
Terres de l'Ebre, titulars de llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’
educació infantil en escoles rurals, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres
corresponent.
3.2 Els beneficiaris han de complir els requisits generals següents:
3.2.1 Els generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la base setena de les Bases generals de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
3.2.2 Estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda pública i amb la
Seguretat Social. Aquest extrem s’acredita mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable en el moment de presentar la sol·licitud i abans del pagament. Si
escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració.
3.2.3. Complir les obligacions derivades de la legislació específica de protecció a la infància i l’
adolescència.
Quart. Obligacions dels beneficiaris
De forma general, les que disposa la base vuitena de les Bases Generals de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Cinquè. Règim de concessió
El règim de concessió és de concurrència competitiva.
Sisè. Forma i termini de presentació de sol·licituds
6.1 Es poden presentar sol·licituds electrònicament des de l’endemà de la publicació al BOPT
de la convocatòria fins el 29 de gener de 2021.
6.2 Les sol·licituds presentades no es poden modificar. Únicament es poden esmenar les
errades i aportar la documentació complementària requerida per la unitat gestora.
6.3 Els beneficiaris poden presentar, com a màxim, una sol·licitud per a cada centre.
6.4 Es pot sol·licitar i justificar simultàniament en el mateix tràmit, sempre que es disposi de la
documentació justificativa corresponent en el moment de tramitar la sol·licitud de subvenció.
6.5 Quan es presenta una sol·licitud a través del portal de la seu electrònica, es genera un
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rebut de registre acreditatiu de la presentació que conté referència a la data i l’hora d’entrada al
registre electrònic de la Diputació de Tarragona, el número de registre d’entrada i la resta de
dades previstes en la normativa reguladora.
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Setè. Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds.
7.1 Les sol·licituds de subvenció i els documents que l’acompanyen s’han de complimentar i
tramitar en el format definit a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
7.2 En el cas que es justifiqui simultàniament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar els documents
que disposa el punt quinzè d’aquesta convocatòria.
Vuitè. Criteris de valoració i ponderació
8.1 Les quantitats a percebre pels ens beneficiaris serà el resultat d’aplicar els criteris del punt
8.3 i en tot cas, com a màxim, el mòdul de 875 € per a cada alumne equivalent. Es considera
alumne equivalent aquell que rep l’atenció educativa a jornada completa de 5 hores al dia i cinc
dies a la setmana.
8.2 En el supòsit que les sol·licituds rebudes superin el crèdit de la aplicació pressupostària, s’
haurà de procedir a prorratejar les subvencions fins el màxim del crèdit pressupostari.
8.3 El crèdit assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes equivalents de tots els
centres legalment autoritzats segons els criteris següents:
- El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació als centres,
facilitades pel propi ens local en la formulació de la sol·licitud, en la que s’haurà d’especificar el
nombre d’alumnes matriculats cada mes i les hores de permanència al centre, diferenciant els
alumnes que estan 5 hores/dia (considerats com alumnes a jornada completa) dels que estan
menys que podran ser 3 o 2 hores/dia.
- Els beneficiaris rebran per a cada alumne matriculat 10 mesos (de setembre a juny) a jornada
completa, l’import màxim determinat al punt 8.1 o, en el seu cas, el que resulti de l’aplicació del
punt 8.2.
- Els beneficiaris rebran per a cada alumne a jornada parcial matriculat 10 mesos (3 hores/dia o
2 hores/dia), la part proporcional del mateix import, que es calcularà multiplicant el número d’
hores setmanals per l’import màxim determinat a la convocatòria dividit per 25 o, en el seu cas,
el que pugui resultar de l’aplicació del punt 8.2.
- En el cas que l’alumne no assisteixi tots els mesos, l’import a atorgar es reduirà i només s’
imputaran els mesos en els que l’alumne consta matriculat, aplicant si fos el cas, l’establert al
punt 8.2.
8.4 El nombre màxim d’alumnes subvencionat a cada centre no podrà superar el nombre de
places autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en aquell
mateix centre.
Novè. Finançament de l’actuació
9.1 L’import màxim de la subvenció per cada alumne equivalent és de 875€ .
9.2 Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb subvencions pròpies i també
amb subvencions d’altres administracions públiques i ingressos destinats a la mateixa finalitat.
En qualsevol cas, el conjunt d’ajuts públics i els ingressos vinculats a l’activitat no podrà excedir
el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
9.3 No s'estableix cap exigència d'aportació de recursos propis per part del beneficiari per al
finançament de l'activitat subvencionada.
Desè. Selecció de les actuacions
10.1 La unitat gestora revisa totes les sol·licituds i la documentació aportada.
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10.2 A partir de l’informe de l’òrgan avaluador, en un termini màxim de 10 dies, la unitat gestora
elabora la proposta de concessió de les subvencions per a les sol·licituds avaluades.
10.3 Aquesta proposta de concessió ha de ser aprovada per l’òrgan competent de la Diputació
de Tarragona.
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Onzè. Crèdit pressupostari i import màxim
11.1 El crèdit pressupostari al qual s’imputa la convocatòria és el següent:
1010-323-46200 del pressupost del 2020
11.2 La quantia total màxima de les subvencions convocades és 4.450.000 €.
Dotzè. Òrgans competents
12.1 La unitat competent per a l’ordenació i instrucció del procediment és la Unitat d’Actuacions
Integrals al Territori i Cooperació
12.2 L’òrgan competent per a la resolució de concessió de la subvenció és la presidenta de la
Diputació de Tarragona o l’òrgan en qui delegui expressament.
Tretzè. Termini i mitjà de resolució i notificació
13.1 El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPT. La manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter desestimatori.
13.2 La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació individual a cadascun dels beneficiaris amb
caràcter general.
13.3 La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la Seu electrònica de la resolució de
la seva concessió.
Catorzè. Règim de recursos
Si es volen impugnar aquesta convocatòria i les resolucions i els actes dictats en la seva
execució i que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos des de la
publicació corresponent o des de la seva notificació individual, si escau, i amb caràcter
potestatiu mitjançant recurs de reposició davant de l’òrgan de la Diputació de Tarragona que
els ha dictat o bé davant de l’òrgan delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per
delegació, en el termini d’un mes des de la publicació corresponent o des de la seva notificació
individual, si escau.
Quinzè . Termini i forma de justificació
15.1 Abans del pagament de les quantitats subvencionades, els beneficiaris han de justificar l’
aplicació de la subvenció i presentar, electrònicament, la documentació justificativa que es
troba disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
15.2 En aquest document es certificaran les despeses derivades del funcionament , així com
els ingressos i subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació de l’import i procedència. L’
import de les subvencions aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos no pot superar mai el cost de l’actuació subvencionada.
15.3 D’acord amb el que regula l’article 172 de la Llei 5/2020 del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient que modifica la Llei 12/2009 d'educació, les llars d’infants de
titularitat municipal han de declarar l’import corresponent al finançament de les places per part
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de la Generalitat. El mòdul fix regulat pel curs 2019-2020 és de 1.300 € per plaça.
En aquest mateix sentit, la subvenció de la Diputació de Tarragona només podrà finançar el
dèficit dels ens locals beneficiaris un cop descomptat l’import del finançament a càrrec del
departament competent en matèria d’educació de la de la Generalitat de Catalunya.
15.4 Els municipis que tinguin vigents convenis d’implantació definitiva, o convenis d’
implantació transitòria, a l’empara del que s’estableix a l’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig,
del procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les
escoles rurals i també els municipis que han participat del Pla experimental del primer cicle
d'educació infantil en escoles rurals previst a l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost durant
alguns cursos des de la seva edició, hauran de certificar els ingressos corresponents sense
que s’apliqui de forma directa el finançament indicat al punt anterior.
15.5 El termini màxim per presentar la documentació justificativa és de 2 mesos des de la
publicació de la concessió a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona. En el cas, que en
el tràmit de la sol·licitud es justifiqui simultàniament, la documentació justificativa s’ha d’haver
acompanyat junt amb la sol·licitud.
15.6 Excepcionalment, els beneficiaris, per causes degudament motivades, poden sol·licitar
una ampliació del termini fixat per a la presentació de la justificació d’un mes, en els termes
establerts en l’article 70 del Reglament de la Llei general de subvencions.
15.7 Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas, el de pròrroga, sense justificació, s’ha de
requerir al beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts en l’article 70.3 del
Reglament de la Llei general de subvencions. Una vegada finalitzat el termini fixat al
requeriment sense justificació ni al·legacions, s’iniciarà el procediment per a la declaració de la
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
15.8 Un cop finalitzada l’actuació, acreditat l’objecte de la subvenció però justificada
parcialment, significarà la reducció de l’import de la subvenció concedida i la corresponent
pèrdua del dret de cobrament de la subvenció, per l’import no justificat.
15.9 La justificació de despeses no incloses a l'actuació objecte de subvenció és motiu de
pagament amb reducció, si escau, de la subvenció concedida.
15.10 La subvenció es podrà reduir en cas de donar-se qualsevol altre de les circumstàncies
establertes en la base 25a de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
i dels seus organismes autònoms.
15.11 No es poden fer pagaments parcials ni pagaments anticipats.
15.12 Es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona les resolucions per les
quals s'aprovi el reconeixement de l'obligació de pagament de les subvencions concedides; en
els casos en que el pagament de l’import de la subvenció sigui amb reducció es procedirà a
notificar individualment la resolució al beneficiari.
Setzè. Canvi d’actuació
Per la naturalesa de les actuacions, no es pot canviar un cop concedida la subvenció.
Dissetè. Control financer
Els beneficiaris de les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona estan obligats a
sotmetre's a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de
Tarragona tal com disposa la base vint-i-quatrena de les Bases Generals de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Divuitè. Divulgació del Pla
18.1 En totes les actuacions subvencionades, l'obligació del beneficiari de l'article 18 LGS es fa
mitjançant la publicació d'una notícia al web municipal en el moment de la concessió de la
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subvenció.
18.2 La notícia cal que inclogui: nom de la llar subvencionada, import subvencionat i la línia de
subvenció, fent referència explícita a la Diputació de Tarragona.
Dinovè. Incompliments
Els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades en la
concessió de les subvencions són els que disposa la base vint-i-cinquena de les Bases
generals de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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Vintè. Publicació de la convocatòria
L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la qual el
publica al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al BOPT, i també es publica a la
Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l'aprovació de la convocatòria, per import de
4.450.000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 1010-323-46200 del pressupost vigent.
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 Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Quart. Comunicar aquesta resolució 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.
35. CONCEDIR SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DE PAÜLS PER A L'ACTUACIÓ "ARRANJAMENT DE DIVERSOS TRAMS
DE CARRERS PER PROBLEMES GREUS".
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1.L’Ajuntament de Paüls té intenció de realitzar una actuació consistent en l'arranjament de
diversos trams de carrers per problemes greus, ja que l'estat dels quals comporta greus
afectacions als veïns. Aquestes millores beneficiaran als veïns de la zona amb una correcta
prestació dels serveis, especialment en l'àmbit de l'abastament d'aigua i clavegueram.
2. El 16 d'octubre de 2020, va tenir entrada a la Diputació de Tarragona, la sol·licitud de
l'Ajuntament per demanar una subvenció i així garantir el finançament d'aquesta actuació.
Posteriorment, en data 13 de novembre de 2020, l'Ens local va modificar la seva sol·licitud com
a conseqüència d'haver adjudicat l'obra i disposar de dades més acurades sobre el cost de
l'actuació
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3. La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i comarques i
pretén donar suport a l’Ajuntament de Paüls per finançar aquesta inversió.
4. L’Ajuntament de Paüls ha presentat el document tècnic en què es concreten les obres, així
com la resta de documentació requerida per aquesta Diputació, la qual servirà de base per
concretar les condicions de concessió, execució i justificació de la subvenció concedida.
5. Els Serveis tècnics de la Diputació han revisat la documentació tècnica presentada i han
emès informe favorable sobre la subvencionalitat de la inversió.
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6. El 3 de desembre de 2020, la Secretaria General de la Diputació de Tarragona ha emès
informe favorable amb observacions.
7. S'ha comprovat que a l'aplicació pressupostària 2020/1010/942/76254/01 la Diputació de
Tarragona té consignats 93.000,00 €, per l’Ajuntament de Paüls, per l'arranjament de diversos
trams de carrers per problemes greus.
8. Pel que fa a l'IVA de l'actuació l'ens local ha certificat que aquest no es deduïble.
9. L’Ajuntament de Paüls ha declarat de manera expressa i responsable que està al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. En data 25 de novembre de 2020, la Tresoreria d'aquesta corporació ha comprovat que el
beneficiari no és deutor de la Diputació de Tarragona.
11. El beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, d’acord amb
la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
2. Art. 65 del Reglament del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que regula el
procediment de concessió directa de les subvencions.
3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, 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 del sector públic, i el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals en tot
allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de Paüls una subvenció, en els termes següents:
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Beneficiari: Ajuntament de Paüls
Municipi: Paüls
Concepte: Arranjament de diversos trams de carrers
Pressupost de l'actuació: 91.355,00 euros (IVA inclòs) *
Pressupost Elegible: 91.355,00 euros (IVA inclòs)
% concedit: 100,00%
Import concedit: 91.355,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020/1010/942/76254/01
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* L'import del projecte de l'actuació ascendeix a 103.513,62 euros però com a pressupost de
l'actuació es té en compte l'import d'adjudicació de l'obra.
Total: 91.355,00 euros

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.- L'actuació subvencionada no es podrà finançar conjuntament amb altres programes o
plans ja que amb la incorporació d'altres subvencions i/o ingressos aquesta actuació superaria
el cost de la mateixa.
Quart.- Una vegada realitzades les actuacions de l'obra subvencionada, i per poder obtenir la
subvenció de la Diputació, s’ha de presentar l’expedient de justificació amb la tramesa de la
documentació següent:

Sol·licitud de pagament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat de la
Diputació de Tarragona.
Certificat de contractació, finançament i divulgació (només amb la primera certificació d’
obra), d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Evidència documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació de la
Diputació en el finançament de les activitats subvencionades, on consti el nom i
descripció de l’actuació subvencionada, el cost total i l’import subvencionat.
Certificació d’obres, d’acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Relació valorada de seguiment de l’obra.
Factura corresponent.
Certificat final d’obra (només amb la darrera certificació d’obra), d’acord amb el model
normalitzat de la Diputació de Tarragona.
Certificació de la justificació, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de
Tarragona.

El termini d’execució de les actuacions subvencionades finalitza el 31/03/2021.
El termini per presentar la documentació justificativa és de tres mesos a comptar des de la data
màxima d’execució fixada en l’acord de concessió.
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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 presentar la documentació justificativa, en els termes previstos a
l’art. 70 del Reglament de la Llei General de Subvencions.
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,
generals de subvencions i també, d’acord amb la base 24 de les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
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Cinquè.- Per la naturalesa d'aquesta subvenció no es podrà adoptar cap acord posterior que
modifiqui les dades i l’objecte de la concessió.
Sisè.- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L’incompliment pel beneficiari d’aquestes obligacions es
sanciona d’acord amb la legislació sobre transparència.
Setè.- També ha de trametre a la Diputació de Tarragona la informació que sigui necessària
per tal que la inversió municipal es consideri, si s'escau, com a financerament sostenible.
Vuitè.- L'import de la subvenció concedida té el 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 i els seus organismes autònoms 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
a valorar la seva concessió, l’import de la subvenció concedida s’ha de reduir
proporcionalment, respectant en tot cas, el percentatge de concessió.
Sempre que es doni algun dels criteris/incompliments regulats a la Base 25.4.

Es poden fer pagaments parcials en funció del grau d'execució, prèvia acreditació de l'execució
de les actuacions mitjançant certificacions d'obres, la factura corresponent i el certificat de
l'obligació reconeguda.
Novè.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació d'aquesta proposta a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones.
Desè.- Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-la a la Intervenció General d’
aquesta Diputació.
Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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36. CONCEDIR AL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA I AL CONSELL COMARCAL
DE LA RIBERA D'EBRE LA SUBVENCIÓ REGULADA AL CONVENI PER A LA
COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER OPTIMITZAR LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS MUNICIPALS (2020-2023).
De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El 3 de març de 2020, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar el Conveni per a la
Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), posteriorment, en
data 8 de maig de 2020 el Ple va aprovar una addenda, ambdos documents es van signar el
30 de juliol de 2020.
2. D'acord amb la clàusula 6.2 del conveni, les aplicacions pressupostàries, que determinen els
imports màxims de les subvencions per a l'any 2020, són 1010/943/46500 i 1010/943/76500.
Respecte a la resta d'anualitats els imports màxims es condicionen al crèdit que s'autoritzi en el
respectiu pressupost.
3. L'aportació econòmica corresponent a l'anualitat 2020, estipulada en el punt 6.2 del conveni,
és la següent:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 4.096.543,50 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 585.220,20 €
Els Consells Comarcals del Tarragonès, del Baix Camp i del Baix Penedès han sol·licitat
d'acord amb la clàusula 7.3.4. del conveni, per l'any 2020, destinar una part de les aportacions
econòmiques del Programa d'inversions per a finançar les actuacions incloses al Programa
d'assistències i serveis. Aquesta redistribució d'imports entre les aplicacions pressupostàries
s'ha aprovat per acord plenari de 27 de novembre de 2020, acordant-se la distribució de la
forma següent:
1010-943-46500 Conveni consells comarcals per funcionament 4.180.333,54 €
1010-943-76500 Conveni consells comarcals programes inversions 501.430,16 €
4. D’acord amb la clàusula 9.4 del Conveni (i modificat a l'addenda), els consells comarcals
aproven i trameten a la Diputació el Pla d’assistència i cooperació municipal amb la planificació
de les accions programades per a l’exercici. La Diputació revisa i aprova el Pla presentat per tal
de garantir el compliment de les condicions regulades al Conveni.
5. Els serveis tècnics de la Diputació de Tarragona han informat els expedients que la unitat
gestora els ha sol·licitat, valorant la subvencionalitat de la documentació presentada pels
consells comarcals.
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6. La Diputació ha revisat el Pla d'acció i cooperació comarcal del Consell Comarcal que es
relaciona a la part resolutiva d’aquesta resolució.El Pla s’ha presentat dins de termini i s’adequa
al previst al Conveni.
7. Els beneficiaris han declarat de forma expressa que es troben al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. L'11 de novembre de 2020 la Tresoreria de la Diputació de Tarragona ha comprovat, que els
beneficiaris no són deutors de la Diputació de Tarragona.
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9. Els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a lessubvencions,
d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
1. Art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el
procediment de concessió de subvencions i l’article 28.1 que regula el procediment de
concessió directa.
2.El capítol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula el procediment de
concessió directa.
3.De la Base 18 a la 21 de les Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms.
4.De la Base 45 a la 50 de les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5.Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els
consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), aprovat pel
Ple de la Diputació de Tarragona 3 de març de 2020 i l'addenda aprovat pel Ple el 8 de maig
de 2020.
6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 als beneficiaris que s’indiquen la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2020-1010-943-46500 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Programa d'assistències i serveis
Pressupost Elegible: 434.508,78 euros
% concedit: 69,67%
Import concedit: 302.736,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-46500-01
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Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Programa d'assistències i serveis
Pressupost Elegible: 344.204,70 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 344.204,70 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-46500-01
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Total: 646.940,70 euros

Segon. Concedir als beneficiaris que s’indiquen la subvenció que es detalla en cada cas, amb
càrrec a la partida 2020-1010-943-76500 del pressupost:
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Adquisició tractor desbrossador
Pressupost Elegible: 84.450,00 euros
% concedit: 31,09%
Import concedit: 26.251,66 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-76500-01
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Adquisició desbrossadores i bufadora
Pressupost Elegible: 2.706,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 2.706,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-76500-01
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Adquisició mobiliari
Pressupost Elegible: 5.987,39 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.987,39 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-76500-01
Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Adquisició material informàtic
Pressupost Elegible: 6.302,95 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 6.302,95 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-76500-01
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Beneficiari: Consell Comarcal de la Terra Alta
Municipi: Gandesa
Concepte: Adquisició equip neteja de clavegueram
Pressupost Elegible: 11.175,00 euros
% concedit: 17,90%
Import concedit: 2.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-76500-01

Beneficiari: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Municipi: Móra d'Ebre
Concepte: Adquisició material informàtic i mobiliari
Presssupost actuació: 51.368,42 euros
Pressupost Elegible: 50.064,03 euros (*)
% concedit: 98,22%
Import concedit: 49.172,40 euros
Aplicació pressupostària: 2020-1010-943-76500-01
(*) Els tècnics informàtics de la Diputació de Tarragona han informat de la part corresponent al
material informàtic, la subvencionalitat de les inversions comunes als àmbits: social, informàtic i
dels serveis tècnics ha estat parcial pel % que aplica el consell comarcal de la subvenció.
Total: 92.420,40 euros
Tercer. Fer avinent als beneficiaris que la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el
contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació de la resolució
de la seva concessió.
Quart. Ordenar la remissió de la informació d'aquesta subvenció a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
Cinquè. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-ho a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització
37. CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ DIRECTA, PREVISTA NOMINATIVAMENT AL
PRESSUPOST 2020, A LA FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L'ONU PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROJECTE VITAMINA.
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De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU és una entitat que ha complert més de 25 anys
treballant per la cultura de la Pau i la construcció de la Convivència. La seva missió és
apoderar persones per a pacificar i transformar entorns, treballen per construir entorns de pau i
convivència. Centren el seu treball a desenvolupar factors constitutius d'una convivència i una
pau duradores: la gestió dels ressentiments, el lideratge ètic, el diàleg, l'enfortiment de la
cultura democràtica o la reconciliació.
Des dels seus inicis, la fundació ha treballat en els seus objectius missionals, generant
propostes de pau i convivència, mitjançant:
- Reflexió i investigació entorn la pau i la convivència harmònica
- Formació en construcció de pau positiva
- Accions de sensibilització i pedagogia de la pau
- L'acció social per la pau, la convivència i la transformació social
El programa Vitamina: Lideratge ètic i Transformació social, es centra en apoderar
preadolescents, adolescents i joves (nois i noies) de la demarcació de Tarragona per a que
esdevinguin referents positius i liderin processos de transformació social en els seus barris i
entorns. Durant l'any 2020 s'ha treballat amb dos grups de Tarragona i dos grups de Cambrils,
els quatre acompanyats i dirigits per dues formadores gitanes.
La Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU ha declarat que està exempta d'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 800/231/48212 per import de 10.000,00 euros a nom de la Fundació Carta de la
Pau dirigida a l'ONU per la realització del projecte Vitamina.
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 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU una subvenció directa,
prevista nominativament al pressupost, per a la realització del projecte Vitamina per import de
10.000,00 euros, en els termes següents:
Beneficiari:

Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Municipi:

Barcelona
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Concepte:

Projecte Vitamina

Pressupost elegible:

60.411,25 euros

% concedit:

16,55%

Import concedit:

10.000,00 euros

Aplicació pressupostària:

8000/231/48212

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.
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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.
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.
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 la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU, 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,

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

tríptics, opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport de la Diputació de
Tarragona.
Presentació de les 3 ofertes o pressupostos en aquells casos en què es superin els
imports establerts a la llei de contractes per als contractes menors.
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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, 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.
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.
L’incompliment pel beneficiari d’aquesta obligació es sanciona d’acord amb la legislació sobre
transparència.
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.
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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'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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38. APROVAR LES CONVOCATÒRIES I LES BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ DE
DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS
(CONVOCATÒRIES 03, 05, 12, 19 I 33-2020), VACANTS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL PER A L’ANY 2020.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. A la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’exercici 2020, figuren els següents llocs de treball vacants:

- lloc de treball núm. 967, de tècnic/a de projecte, adscrit a l’Àrea de TIC – Aplicacions
Informàtiques – Arquitectures de software, grup professional A, subgrup A2, complements 2267, de personal funcionari.
- lloc de treball núm. L112, d’auxiliar tècnic/a, adscrit a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria – Desenvolupament de recursos humans – Seguretat i Salut, grup professional
C2L, complements 18-33, de personal laboral.
- lloc de treball núm. L110, de tècnic/a auxiliar especialista, adscrit a l’Àrea de Gabinet de
Presidència i Planificació – Comunicació, grup professional C1L, complements 20-40, de
personal laboral.
- lloc de treball núm. 1291, de responsable d’Unitat de Sistemes d’Informació, adscrit a l’Àrea
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, grup professional A, subgrup A2,
complements 24-623, de personal funcionari.
- lloc de treball núm. 1359, de responsable d’Unitat Seguretat i Salut, adscrit a l’Àrea de
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de Recursos Humans –
Seguretat i Salut`, grup professional A, subgrup A2, complements 24-623, de personal
funcionari.

2. Cal procedir a la seves provisions de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. El concurs de mèrits és un sistema de provisió definitiva de llocs de treball que té caràcter
ordinari i l’objectiu de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir les funcions
del lloc de treball a proveir, mitjançant l’avaluació dels mèrits i capacitats de les persones
aspirants, tal com disposa l’art. 6 del Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona (en endavant,
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RGPDT); en termes similars, l’art. 62 del Decret legislatiu 1 /1997, de 31 d’octubre, pel qual s’
aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; l’art. 114 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; i amb caràcter supletori, l’
art. 8 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’ aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
2. L’article 10 del RGPDT disposa que correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, aprovar inicialment la convocatòria i les bases elaborades per l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria les quals s’han de sotmetre a informació pública pel termini
de vint dies als efectes de presentar, si escau, al·legacions. En termes similars l’article 112 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya.
3. El mateix article determina que en el cas de no presentar-se al·legacions, aquestes
esdevindran definitivament aprovades mitjançant la corresponent diligència.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar inicialment les Bases que han de regir la provisió, mitjançant el procediment
de concurs de mèrits del lloc de treball vacant a l’RLT del personal funcionari o laboral que a
continuació s’indica:
Lloc de treball: tècnic/a de projecte
Núm. de lloc: 967 (complements de destí 22 i 67 punts a efectes de complement específic)
Adscripció: Àrea de TIC – Aplicacions Informàtiques – Arquitectures de software
Núm. conv. 03-2020
Lloc de treball: auxiliar tècnic/a
Núm. de lloc: L112 (complements de nivell 18 i 33 punts a efectes de complement de lloc)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de
recursos humans – Seguretat i Salut
Núm. conv. 05-2020
Lloc de treball: tècnic/a auxiliar especialista
Núm. de lloc: L110 (complements de nivell 20 i 40 punts a efectes de complement de lloc)
Adscripció: Àrea Gabinet de Presidència i Planificació - Comunicació
Núm. conv. 12-2020
Lloc de treball: responsable d’Unitat de Sistemes d’Informació
Núm. de lloc: 1291 (complements de destí 24 i 623 punts a efectes de complement
específic)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Assistència Tècnica –
Sistemes d’Informació de Recursos Humans
Núm. conv. 19-2020
Lloc de treball: responsable d’Unitat Seguretat i Salut
Núm. de lloc: 1359 (complements de destí 24 i 623 punts a efectes de complement
específic)
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Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria – Desenvolupament de
Recursos Humans – Seguretat i Salut
Núm. conv. 33-2020
Segon,- Iniciar les convocatòries 03, 05, 12, 19 i 33-2020, per a la provisió dels llocs de treball
esmentats, mitjançant concurs de mèrits. La descripció i el contingut dels llocs de referència es
troben especificats en les bases de la convocatòria.
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Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa aniran a càrrec de les següents:

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi els
expedients corresponents per a la provisió d’aquests llocs de treball.
Cinquè- Sotmetre les diferents Bases a informació pública per termini de 20 dies a partir de la
data de publicació d’aquesta resolució en el BOP, durant el qual es podran examinar i
presentar les al·legacions que es considerin convenients. Cas de no presentar-se cap
al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la
tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.
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.
39. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A COBRIR
AMB CARÀCTER DEFINITIU DIVERSES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI INCLOSES
EN EL PORH 2-2018, DEL GRUP PROFESSIONAL A, SUBGRUP A1 I A2, DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA, OA PATRONAT DE TURISME I OA BASE GESTIÓ D’INGRESSOS,
MITJANÇANT UN PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA HORITZONTAL RESTRINGIDA,
CONVOCATÒRIA NÚM. 18/018 PIHR.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 27 d’abril de 2018 es va aprovar el Pla d’Ordenació
de Recursos Humans 2-2018 que conté mesures per abordar un procés de promoció interna
horitzontal restringida de personal laboral fix, tant de Diputació de Tarragona com dels seus
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organismes, que han de passar a ser de personal funcionari atès que realitzen funcions pròpies
d’aquest col·lectiu. Durant l’any 2019 s’ha convocat i finalitzat el procés de promoció interna
horitzontal restringida de les places d’auxiliar administratiu i auxiliar tècnic, i durant l’any 2020 s’
ha convocat i finalitzat el mateix procés de les places d’administratiu i tècnic especialista.
En aquesta tercera fase és necessari convocar les places de personal funcionari incloses en el
PORH 2-2018 i existents a la plantilla de personal funcionari de l’any 2020 de tècnic superior i
tècnic mitjà que són les següents:
a) Places convocades subgrup A1 Diputació de Tarragona
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Plaça número: 725 (Núm. plaça de laboral: L111001)
Adscripció: Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement
Plaça número: 892 (Núm. plaça de laboral: L107001)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència la Municipi – Formació
Plaça número: 726 (Núm. plaça de laboral: L111003)
Adscripció: Àrea de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions - Tecnologia
Municipal
Plaça número: 905 (Núm. plaça de laboral: L103020)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà - Gestió Acadèmica dels Centres
Educatius
b) Places convocades subgrup A1 OA Patronat de Turisme
Plaça número: 744 (Núm. plaça de laboral: L111002)
Adscripció: OA Patronat de Turisme
Plaça número: 910 (Núm. plaça de laboral: L23)
Adscripció: OA Patronat de Turisme - Turisme Costa Daurada
c) Places convocades subgrup A1 OA BASE, Gestió d’Ingressos
Plaça número: BA087 (Núm. plaça de laboral: BF002)
Adscripció: OA BASE - Gestió Tributària
Plaça número: BA186 (Núm. plaça de laboral: BF167)
Adscripció: OA BASE - Recursos Humans i Qualitat
Plaça número: BA187 (Núm. plaça de laboral: BF168)
Adscripció: OA BASE - Serveis Informàtics
Plaça número: BA185 (Núm. plaça de laboral: BF166)
Adscripció: OA BASE - Gestió Econòmica i Financera
d) Places convocades subgrup A2 Diputació de Tarragona
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Plaça número: 827 (Núm. plaça de laboral: L519002)
Adscripció: Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria - Unitat Suport a les
Persones
Plaça número: 844 (Núm. plaça de laboral: L209006)
Adscripció: Àrea de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions – Aplicacions
Informàtiques
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Plaça número: 900 (Núm. plaça de laboral: L209005)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència la Municipi – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori - Medi Ambient
Plaça número: 807 (Núm. plaça de laboral: L209021)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència la Municipi – Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori - Enginyeria
Plaça número: 891 (Núm. plaça de laboral: L209002)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència la Municipi – Arquitectura Municipal
Plaça número: 811 (Núm. plaça de laboral: L209003)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència la Territori – Projectes i Obres
Plaça número: 820 (Núm. plaça de laboral: L46)
Adscripció: Àrea d'Intervenció - Comptabilitat i Pressupost
Plaça número: 889 (Núm. plaça de laboral: L209025)
Adscripció: Àrea del Servei d'Assistència la Municipi – Assistència Econòmica i Financera
e) Places convocades subgrup A2 OA BASE, Gestió d’Ingressos
Plaça número: BA191 (Núm. plaça de laboral: BF170)
Adscripció: OA BASE – Recursos Humans i Qualitat
Plaça número: BA192 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF169)
Adscripció: OA BASE – Gestió Econòmica i Financera
Plaça número: BA077 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF008)
Adscripció: OA BASE – Assessoria Jurídica i Contractació
Plaça número: BA076 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF245)
Adscripció: OA BASE - Assessoria Jurídica i Contractació
Plaça número: BA079 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF252)
Adscripció: OA BASE – Recaptació Executiva
Plaça número: BA193 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF171)
Adscripció: OA BASE - Recaptació Executiva – Embargament de bens immobles
Plaça número: BA189 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF006)
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Adscripció: OA BASE – Gestió Tributària
Plaça número: BA078 (Núm. plaça de laboral homòloga: BF246)
Adscripció: OA BASE - Gerencia de Coordinació de Serveis - Oficina de Multes
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2. Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018 i la plantilla de personal funcionari per a l’any
2020 aprovada per acord del Ple de data 29 de novembre de 2019.
2. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
3. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència de la Presidència de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
4. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
5. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les Bases Específiques que han de regir la selecció, mitjançant el
procediment de concurs oposició, torn promoció interna horitzontal restringida, de vint-i-sis
places de personal funcionari de carrera, grup professional A, de tècnic superior i de tècnic
mitjà incloses en la plantilla de personal funcionari de Diputació de Tarragona, OA Patronat de
Turisme i OA BASE, Gestió d’Ingressos.
Segon,- Iniciar la convocatòria 18/018 PIHR de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna horitzontal restringida.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries i pels següents imports aproximats per a cada plaça de funcionari, i a
cadascuna d’aquestes li correspon una plaça de laboral homòloga amb una dotació
determinada:
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Plaça
laboral
homòloga

%
dotació
plaça
laboral

439

L111001

100

9000

920

L111003

100

15189,61

7010

432

L111002

1

585,3

182,03

1200

150

L209021

100

5

2543,92

791,16

3020

453

L209003

100

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

392,1

121,94

6020

931

L46

100

827

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

507,04

157,69

8000

920

L519002

100

844

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

585,3

182,03

9030

4910

L209006

100

889

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

392,1

121,94

1013

931

L209025

100

891

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

1014

150

L209002

100

892

Tècnic/a superior
d'administració
especial

1

604,53

188,01

1020

920

L107001

100

900

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

1200

170

L209005

100

905

Tècnic/a superior
d'administració
especial

1

530,33

164,93

2019

320

L103020

100

910

Tècnic/a superior
d'administració
especial

50

30218,73

9398,03

7010

432

L23

75

BA076

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF245

100

BA077

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF008

100

%
dotació

Aplicacions
pressupostàries
Org/Prog/12 i 1600

Núm.
Plaça

PLAÇA

725

Tècnic/a superior
d'administració
especial

1

570,65

177,47

5050

726

Tècnic/a superior
d'administració
especial

1

570,65

177,47

744

Tècnic/a superior
d'administració
especial

100

60437,32

807

Enginyer/a tècnic
/a

1

811

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

820

Imports aproximats
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BA078

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF246

100

BA079

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF252

100

BA087

Tècnic/a superior
d'administració
especial

1

530,33

164,93

7030

932

BF002

100

BA185

Tècnic/a superior
d'administració
especial

55

29101,64

9050,61

7030

932

BF166

50

BA186

Tècnic/a superior
d'administració
especial

55

33240,60

10337,83

7030

932

BF167

25

BA187

Tècnic/a superior
d'administració
especial

55

33240,60

10337,83

7030

932

BF168

50

BA189

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

471,90

146,76

7030

932

BF006

60

BA191

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF170

100

BA192

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF169

100

BA193

Tècnic/a mitjà/ana
d'administració
especial

1

446,42

138,84

7030

932

BF171

100

Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça de personal funcionari.
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.
40. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DE LA
CONVOCATÒRIA 19/04 PI QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL, ADSCRITA A L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
– PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN
PROMOCIÓ INTERNA.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça de
tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria – Planificació i Organització – Selecció, grup professional A, subgrup A2, plaça
núm. 923.
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Aquesta plaça està inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2019, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona de data 2 d’agost de 2019, i reservada al torn de promoció
interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència del President de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 14 d'agost de 2019, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal funcionari de carrera de
tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, adscrita a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria – Planificació i Organització – Selecció, grup professional A, subgrup A2, plaça
núm. 923 (inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019, BOPT de data 2 d’agost de
2019).
Segon,- Iniciar la convocatòria 19/04 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
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Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries: plaça núm. 923 (dotació 10%) 8010/920/12 i 16000, i per un import aproximat
de 3.920,08€ i 1.219,14€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
41. INICIAR LA CONVOCATÒRIA I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DE LA
CONVOCATÒRIA 18/019 PI QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL, ADSCRITA A L’ÀREA DEL SAM – SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL –
UNITAT DE SUPORT ECONÒMIC, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN PROMOCIÓ
INTERNA.
De conformitat amb la proposta de Planificació i Organització, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
A la plantilla de personal funcionari de la Diputació de Tarragona hi ha vacant una plaça de
personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, adscrita a l’Àrea
del SAM – Secretaria Intervenció Municipal – Unitat de suport econòmic, grup professional A,
subgrup A2, plaça núm.770.
Aquesta plaça està inclosa en l’ampliació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2018,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 7 de desembre de 2018, i
reservada al torn de promoció interna.
Cal procedir a la seva provisió de forma reglamentària.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’art. 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), el procés de
selecció es regeix per les bases aprovades i que són de compliment obligatori per part de l’
Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels que hi participin.
2. De conformitat amb l’art. 34.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL) la competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal és competència del President de la Diputació de Tarragona. No obstant això, per
decret de la presidència de 16 de juliol de 2015, i d'acord amb el que estableix l’article 35.2 b)
de la LBRL en relació amb l’art. 114 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
als efectes de donar major transparència a la gestió corporativa, es delega en la Junta de
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Govern l’exercici de les competències de la presidència de la Diputació pel que fa a l'aprovació
de les bases de les proves de selecció de personal, excepte les que es declaren indelegables
(punt 2 de l’article 34 de la LBRL).
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3. L’art. 90 del RPEL determina que el procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la
convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província conjuntament amb les
bases. I un extracte de l’anunci de la convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. En termes similars la base segona de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer,- Aprovar les bases específiques que han de regir la selecció, mitjançant el procediment
de concurs oposició, torn promoció interna, d’una plaça de personal funcionari de carrera, de
tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, adscrita a Àrea del SAM – Secretaria Intervenció
Municipal – Unitat de Suport Econòmic, grup professional A, subgrup A2, plaça núm. 770
(inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, BOPT de data 7 de desembre de 2018).
Segon,- Iniciar la convocatòria 18/019 PI de l’esmentat concurs oposició, mitjançant torn
promoció interna.
Tercer,- La imputació de la despesa que es proposa anirà a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries: plaça núm. 770 (dotació 100%) 1011/920/12 i 16000, i per un import
aproximat de 41.278,02€ i 12.837,46€.
Quart,- Facultar l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria perquè instrueixi l’
expedient corresponent per a la selecció d’aquesta plaça.
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.

Ocupació i Emprenedoria
42. APROVAR LA CONCESSIÓ DELS PREMIS I RECONEIXEMENTS DE LA 8A EDICIÓ
DELS PREMIS EMPRÈN DE L'ANY 2020.
De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
La Diputació de Tarragona organitza la 8a. edició dels Premis Emprèn per fomentar l’esperit
emprenedor i incentivar la presa de mesures que contribueixin a l’aparició de noves iniciatives
empresarials, així com reconèixer la consolidació empresarial, donant suport a les persones
emprenedores del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
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En aquesta 8a. edició, es continua donant impuls especialment a l’emprenedoria vinculada a la
innovació, el coneixement, la cultura, les persones i la sostenibilitat en aquells sectors que la
Diputació de Tarragona ha identificat com a estratègics i són cabdals en el seu Pla Estratègic.
Els Premis, en línia amb l’estratègia RIS3CAT, persegueixen impulsar una economia territorial
basada en el coneixement, que s’ajusti millor al potencials d’innovació i afavorir iniciatives que
formin part d’un territori competitiu avançat i amb un potencial d’ocupabilitat de referència.
Per atendre aquests premis la Corporació va consignar 35.000 euros del pressupost de
l'exercici 2020 a l'aplicació pressupostària 2020-8040-241-47000-01.
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 16 de juny de 2020 s’ha
aprovat la convocatòria que ha de regir el procediment de la 8a edició dels Premis Emprèn,
publicada en el BOPT el 29 de juny de 2020.
D’acord amb la convocatòria, les sol·licituds presentades seran avaluades per un jurat
qualificador integrat per personalitats vinculades a l’àmbit econòmic de la demarcació i estarà
presidit pel diputat delegat d’Ocupació i Emprenedoria.

Les categories dels Premis Emprèn 2020 són les següents:

Turisme, cultura i experiències
Salut i esport
Tecnologia i innovació
Eficiència energètica i sostenibilitat
Economia social

Per decret de Presidència núm. 2020-0004023 de 4 de novembre de 2020, s’han designat els
membres i s’ha convocat la reunió del Jurat Qualificador pel dia 10 de novembre de 2020. La
composició del Jurat Qualificador, d’acord amb la convocatòria és la següent:

a. El diputat delegat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o el/la diputat
/ada en qui delegui.
b. El cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de
Tarragona, o la persona en qui delegui.
c. Un/a representant de la Confederació d’Empresaris de la Província de Tarragona
(CEPTA).
d. Un/a representant de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
e. Un/a representant de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECEbre).
f. Un/a representant d’ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa, adscrita al
departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
g. Un/a representant del Voluntariat Senior d’Assessorament Empresarial (SECOT).
h. Un/a representant de la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

En cas que es consideri necessari, el President del Jurat Qualificador pot designar dos
representants de reconegut prestigi del món empresarial.
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En aquesta setena edició s’han presentat un total de 62 projectes.
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CATEGORIA TURISME, CULTURA I EXPERIÈNCIES (21 PROJECTES)
NOM PROJECTE

NOMS I COGNOMS

M R.F

XXX

CAMPINGSCAT, Càmpings Catalunya

XXX

ESCOLA DE DANSA ATGN

XXX

CENTRE D'ART I RESIDÈNCIA RABASSAIRES

XXX

GENTNATURA

XXX

EL CÀMPING DE FARENA

XXX

CA L'ARCADI- CASA RURAL

XXX

MY VINTAGE

XXX

VIAGEDIA, Viajes escolares a medida

XXX

LA NARANJA ÁCIDA PRODUCCIONES

XXX

SPORTS CUP BASKET 2020 SL

XXX

FOOD HUNTERS

XXX

SHOW MUST GO HOME

XXX

TRAVIA

XXX

WILD EXPERIENCE

XXX

MASCATXINA INICIATIVES, SL

XXX

ALBERG RURAL LO MOLÍ DE BOT

XXX

TARRACO ARQUEO'TOURS / STILO CULTURAL PRODUCTS XXX
NÚVOL BLANC SCP- Empresa de màrqueting emocional

XXX

LA FLIXERIA

XXX

LUPINI & RATINI PRODUCCIONS SIDERALS

XXX

CATEGORIA SALUT I ESPORT (12 PROJECTES)
NOM PROJECTE

NOMS I COGNOMS

BENESIT

XXX

MAMMALAB

XXX

INVENCIBLE

XXX

ESPAI DELS 5 ELEMENTS

XXX

FEM SALUT

XXX

ENTRENA SMART

XXX

VITIA

XXX

GOLBY

XXX

ACG COACHING & CONSULTING

XXX

EVGENY LOGINOUSKIY

XXX

CAMPMAJÓ SPECIAL BIKES

XXX
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XT DADAI

XXX
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CATEGORIA TECNOLOGIA I INNOVACIÓ (14 PROJECTES)
NOM PROJECTE

NOMS I COGNOMS

CLAU - JDE

XXX

CLAU SHOPPING

XXX

GENERAR INGRESSOS ONLINE

XXX

TRÁFICO EXPRESS

XXX

CALM-A

XXX

PUBLIPOST

XXX

I-SPEAKE

XXX

SEO ALIVE, SL

XXX

EDUCATION TRAINERS, SCCL

XXX

THE BLUE BOX

XXX

CLAU RESTAURANTS

XXX

ALMA, Agencia de Tráfico Digital

XXX

MARKETOBERT

XXX

LEARNCLOUD ACADEMY

XXX

CATEGORIA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT (3 PROJECTES)
NOM PROJECTE

NOMS I COGNOMS

COOPERATIVA INTEGRAL L'ENLLAÇ DE L'EBRE, SCCL

XXX

L'ESCAMOT SCCL

XXX

CHARMA ENGINYERIA I PROJECTES

XXX

CATEGORIA ECONOMIA SOCIAL (12 PROJECTES)
NOM PROJECTE

NOMS I COGNOMS

ESTEL'ART

XXX

DALALATTA

XXX

MINDTOOLS FOR SUCCES/ Eines Mentals per a l'Èxit
XXX
Personal
OBRINT CAMINS

XXX

PANDEMIA DE VALORES

XXX

ELLEN KEY. Centre d'Innovació Educatiu

XXX

ERANIMAL

XXX

MILMANS ASSESSORIA, SCCLP

XXX

NEEDCARHELP

XXX

CLEARE, S.L.

XXX

LA MASOVERA

XXX
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SOM APPROP APP, SL

XXX

Dels 62 projectes, 3 han desistit al requeriment de documentació per complimentar la sol·licitud
presentada, i 2 han presentat escrit de desistiment per duplicitat de projecte amb els mateixos
participants.
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El Sr. XXX, en representació del projecte Clau Shopping, desisteix amb escrit presentat el 31
de juliol de 2020, amb núm. de registre d’entrada 1-2020-019594-1, de la sol·licitud presentada
en data 24 de juliol de 2020 amb núm. de registre 1-2020-018625-1, per haver presentat una
altra sol·licitud de participació als Premis Emprèn 2020 amb les mateixes persones participants
amb núm. de registre 1-2020-019595-1, la qual sí que s’admet a tràmit.
El Sr. XXX, en representació del projecte CLAU-JDE, desisteix amb escrit presentat el 31 de
juliol de 2020, amb núm. de registre d’entrada 1-2020-019597-1, de la sol·licitud presentada en
data 24 de juliol de 2020 amb núm. de registre 1-2020-018628-1, per haver presentat una altra
sol·licitud de participació als Premis Emprèn 2020 amb les mateixes persones participants amb
núm. de registre 1-2020-019595-1, la qual sí que s’admet a tràmit.
Com a conseqüència s’han valorat 57 projectes.
D’acord amb la convocatòria del procediment de la 8a. Edició dels Premis Emprèn, la Diputació
de Tarragona pot atorgar, com a màxim, els següents premis:

CATEGORIA

PREMI

Turisme, cultura i experiències

4.000,00 €

Salut i Esport

4.000,00 €

Tecnologia i Innovació

4.000,00 €

RECONEIXEMENTS

Fins a 15 de 1.000,00 €
cadascun

Eficiència energètica i Sostenibilitat 4.000,00 €
Economia Social

4.000,00 €

Els premis seran lliurats a la persona titular o responsable del projecte, o a l’empresa que
consti en la sol·licitud de participació i restaran subjectes a la retenció establerta a la normativa
fiscal vigent.
Al pressupost de la Unitat Ocupació i Emprenedoria hi ha l’aplicació pressupostària 8040/241
/47000 “Premi per accions suport emprenedoria”, on s’ha fet la reserva econòmica
corresponent per import de 35.000 euros per dotar els premis.

El Jurat Qualificador, reunit el dia 10 de novembre de 2020, d’acord amb els criteris generals i
específics de valoració de les sol·licituds especificats a la convocatòria, va avaluar els projectes
presentats i, prèvia deliberació, va proposar la concessió dels següents premis:
Turisme, cultura i experiències
4.000,00 €

CAMPINGSCAT, Càmpings de Catalunya (XXX) de Montbrió del
Camp (Baix Camp)
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Salut i Esport
4.000,00 €

MAMMALAB (XXX)de Tarragona (Tarragonès)

Tecnologia i Innovació
4.000,00 €

THE BLUE BOX (XXX) de Vallmoll (Alt Camp)

Eficiència energètica i Sostenibilitat
4.000,00 €

COOPERATIVA INTEGRAL L’ENLLAÇ DE L’EBRE, SCCL (XXX)
de L’Aldea (Baix Ebre)

Economia Social
4.000,00 €

CLEARE, SL (XXX) de La Sénia (Montsià)

També es proposa atorgar els següents reconeixements:

Turisme, cultura i experiències
1.000,00 €

TRAVIA (XXX) de Riudoms (Baix Camp)
FOOD HUNTERS (XXX) de Tarragona (Tarragonès)
LUPINI & RATINI PRODUCCIONS SIDERALS (XXX) de Flix
(Ribera d’Ebre)
MASCATXINA INICIATIVES, SL (XXX) de Deltebre (Baix Ebre)
ALBERG RURAL LO MOLÍ DE BOT (XXX) de Bot (Terra Alta)

Salut i Esport
1.000,00 €

CAMPMAJÓ SPECIAL BIKES, SL. (XXX) de Perafort (Tarragonès)
GOLBY (XXX) de Vila-seca (Tarragonès)

Tecnologia i Innovació
1.000,00 €

SEO ALIVE, SL (XXX) dels Pallaresos (Tarragonès)
CLAU RESTAURANTS (XXX) de Tortosa (Baix Ebre)
EDUCATION TRAINERS, SCCL (XXX) de Tortosa (Baix Ebre)

Eficiència
Sostenibilitat
1.000,00 €

energètica

i

L’ESCAMOT SCCL (XXX) de Tarragona (Tarragonès)

LA MASOVERA (XXX) de Riudoms (Baix Camp)
Economia Social
1.000,00 €

ESTEL’ART (XXX) de Tarragona (Tarragonès)
ELLENKEY. Centre d’Innovació Educatiu (XXX) de Valls (Alt Camp)
SOM APROP APP, SL (XXX) de Valls (Alt Camp)

Tal i com es preveu a la convocatòria reguladora dels premis, la notificació oficial de la
concessió dels premis es farà mitjançant publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
L’anunci dels projectes premiats i dels reconeixements tindrà lloc de forma telemàtica, el dia 17
de desembre de 2020.
Els beneficiaris han declarat documentalment que es trobaven al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria
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General de la Seguretat Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del
Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i s’ha
comprovat que no són deutores per cap concepte a la Diputació de Tarragona.
L’òrgan gestor, ha comprovat que tots els beneficiaris reuneixen els requisits per a sol·licitar la
subvenció d'acord amb la informació de la qual es disposa.
Fonaments de dret
Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2020
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
(BOPT 27/02/2019)
Convocatòria del procediment administratiu de la 8a. Edició dels Premis Emprèn (BOPT 29/06
/2020)
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Concedir els següents premis a càrrec de l’aplicació pressupostària 8040/241/47000 per un
import total de 20.000 €:
CATEGORIA

IMPORT

PROJECTE

Turisme, cultura i experiències

4.000 €

CAMPINGSCAT, Càmpings
XXX
de Catalunya

Salut i esport

4.000 €

MAMMALAB

XXX

Tecnologia i innovació

4.000 €

THE BLUE BOX

XXX

4.000 €

COOPERATIVA INTEGRAL C O O P E R A T I V A
L’ENLLAÇ DE L’EBRE, INTEGRAL L’ENLLAÇ DE L’
SCCL
EBRE, SCCL

4.000 €

CLEARE, SL

Eficiència
sosteniblitat

energètica

Economia social

i

BENEFICIARI

CLEARE, SL

2. Concedir els següents reconeixements a càrrec de l’aplicació pressupostària 8040/241
/47000 per un import total de 15.000 €:

CATEGORIA

IMPORT

PROJECTE

BENEFICIARI

Turisme, cultura i experiències

1.000 €

TRAVIA

XXX

Turisme, cultura i experiències

1.000 €

FOOD HUNTERS

XXX

Turisme, cultura i experiències

1.000 €

LUPINI
&
RATINI
XXX
PRODUCCIONS SIDERALS

Turisme, cultura i experiències

1.000 €

MASCATXINA
INICIATIVES, SL

Turisme, cultura i experiències

1.000 €

ALBERG RURAL LO MOLÍ
XXX
DE BOT

Salut i esport

1.000 €

CAMPMAJÓ
BIKES, SL

Salut i esport

1.000 €

GOLBY

XXX

Tecnologia i innovació

1.000 €

SEO ALIVE, SL

XXX
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MASCATXINA
INICIATIVES, SL

SPECIAL

XXX

Tecnologia i innovació

1.000 €

CLAU RESTAURANTS

Tecnologia i innovació

1.000 €

EDUCATION
SCCL

1.000 €

L’ESCAMOT SCCL

XXX

Economia social

1.000 €

LA MASOVERA

XXX

Economia social

1.000 €

ESTEL’ART

XXX

Economia social

1.000 €

ELLENKEY.
Centre
Innovació Educatiu

Economia social

1.000 €

SOM APROP APP, SL
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Eficiència
sosteniblitat

energètica

i

XXX

TRAINERS, EDUCATION
SCCL

d’

TRAINERS,

XXX
SOM APROP APP, SL

3. Declarar el desistiment de les següents persones participants per no haver atès el
requeriment de documentació per complimentar la sol·licitud presentada:
Nom de l’emprenedor i el projecte
XXX - EVGENY LOGINOUSKIYXXX - VIAGEDIA, Viajes escolares a medida
XXX - XT DADAI

4. Declarar el desistiment de les sol·licituds presentades per les següents persones
participants, per haver presentat una altra sol·licitud amb les mateixes persones participants:
Nom de l’emprenedor i el projecte
XXX - Clau Shopping,
XXX - CLAU-JDE

El Sr. XXX, en representació del projecte Clau Shopping, desisteix amb escrit presentat
el 31 de juliol de 2020, amb núm. de registre d’entrada 1-2020-019594-1, de la
sol·licitud presentada en data 24 de juliol de 2020 amb núm. de registre 1-2020-0186251, per haver presentat una altra sol·licitud de participació als Premis Emprèn 2020 amb
les mateixes persones participants amb núm. de registre 1-2020-019595-1, la qual sí
que s’admet a tràmit.
El Sr. XXX, en representació del projecte CLAU-JDE, desisteix amb escrit presentat el
31 de juliol de 2020, amb núm. de registre d’entrada 1-2020-019597-1, de la sol·licitud
presentada en data 24 de juliol de 2020 amb núm. de registre 1-2020-018628-1, per
haver presentat una altra sol·licitud de participació als Premis Emprèn 2020 amb les
mateixes persones participants amb núm. de registre 1-2020-019595-1, la qual sí que s’
admet a tràmit.
5. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la concessió de
la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
a comptar a partir del dia següent a la publicació de la resolució de la seva concessió.
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6. El lliurament de la dotació econòmica dels premis o reconeixements, es portarà a terme
mitjançant transferència bancària, posteriorment a la presentació de la documentació exigida
en l’apartat tretzè de la convocatòria: “Termini i forma de justificació”, i l’òrgan gestor comprovi
que compleix els requisits establerts en la mateixa. Els premis i reconeixements resten
subjectes a la retenció establerta a la normativa fiscal vigent aplicable.
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7. Abans del pagament de les quantitats subvencionades, els beneficiaris han de presentar la
següent documentació:
a) En el cas que a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud encara no
hagin iniciat l’activitat, estan obligades a constituir l’empresa i acreditar-ho
documentalment davant l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la
Diputació de Tarragona fins el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria en
curs, mitjançant la presentació de la documentació següent:

Declaració censal de l’alta de l’activitat corresponent (model 036-037).
“Acta” de constitució de l’empresa, si s’escau.
Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
actualitzat.
Llicència d’activitats municipal, si pertoca.

b) En el cas de produir-se variacions en la forma jurídica, en el nombre de socis/sòcies
o en l’activitat econòmica respecte al projecte premiat, cal comunicar-ho a la Diputació
de Tarragona, que es reserva el dret a resoldre en funció dels termes d’aquestes.
8. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base de Datos Nacional de
subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
9. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SERVEIS INTERNS
Contractació i Expropiacions
43. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
PRODUCTES ATLASSIAN (LOT 1) DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. Per Decret de Presidència número 2019-0005116 de data 16 de desembre de 2019, es van
adjudicar els dos lots del contracte del servei de manteniment dels productes d’Atlassian i
Jetbrains de la Diputació de Tarragona. El lot 1: Renovació del manteniment de les llicències
dels productes Atlassian, es va adjudicar a l’empresa Grupo Corporativo GFI Informàtica, SA.
El contracte es va formalitzar el dia 9 de gener de 2020 i tenia un termini d'execució d'un any, a
comptar des del 19 de febrer de 2020, amb possibilitat d'una única pròrroga d'un any més.
2. En data 3 de novembre de 2020 el cap de projecte de tecnologia municipal ha informat
favorablement la primera i única pròrroga d’aquest contracte, amb una valoració estimada de
DEU MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (10.635,90€) IVA
inclòs. En l’expedient consta la conformitat de l'empresa adjudicatària per a la tramitació d’
aquesta pròrroga.
3. En data 18 de novembre de 2020, la Secretaria General ha emès informe jurídic favorable
previ a l'aprovació de la pròrroga del contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. L'apartat K del quadre-resum del Plec de clàusules administratives particulars estableix la
durada del contracte i la possibilitat de pròrroga.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per aprovar la primera i única pròrroga d'aquest contracte, correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències efectuada per Decret de
Presidència número 2019-003370 de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de Renovació del manteniment de les llicències dels
productes Atlassian, subscrit amb l’empresa Grupo Corporativo GFI Informàtica, S.A. amb NIF
A-82206400 per un import de 10.635,90€ (IVA inclòs) i d’un any de durada, a comptar des del
19 de febrer de 2021.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per al finançament de la pròrroga d’aquest contracte
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 9030-920-21600 i amb la següent distribució per
anualitats:
Exercici

Import

2021

9.208,24€

2022

1.427,66€

Tercer. Subordinar l'autorització i disposició de la despesa al crèdit que autoritzi el pressupost
que s’aprovi per a cada exercici futur.
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Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta de la
Diputació, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al de la data de la notificació de la
resolució
44. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT D’UN LÀSER ESCÀNER PER A LA CAPTURA DE
DADES TRIDIMENSIONALS, AMB UN PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE 96.800,00 €
(IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. La cap de Secció de Gestió Administrativa, Econòmica i Qualitat de l’Àrea del Servei
d'Assistència Municipal, ha informat sobre la necessitat de contractar el subministrament d’un
làser escàner per a la captura de dades tridimensionals.
A aquests efectes, la cap de Projecte de Topografia del SAM ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de contractar aquest subministrament, amb la determinació de la
naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir, i la idoneïtat de l’objecte del
contracte. També consta a l’expedient l’informe de la cap de Projecte de Topografia sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest subministrament, la cap de Projecte de
Topografia ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el
Plec de clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i
Expropiacions, ha de regir la contractació del subministrament esmentat, mitjançant
procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 96.800,00 € (IVA inclòs).

3. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 de la mateixa Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
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2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert simplificat de conformitat amb
l'article 159 LCSP.
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3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació de la presidenta de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document 1188dfcc-6bf3-41f0-a3f9e8667707770f) i l’inici de l’expedient de contractació del subministrament d’un làser escàner
per a la captura de dades tridimensionals .
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del
subministrament d’un làser escàner per a la captura de dades tridimensionals amb un
pressupost base de licitació de 96.800,00 euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament:
Pressupost sense IVA:
80.000,00 €
IVA (21 %):
16.800,00 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 96.800,00 €
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document d4171176-da3943e8-8b1b-d28a2ae1fe4a ) i el Plec de prescripcions tècniques (ID document 956f98ed-aa984841-998f-d60d5290560c ) que han de regir la contractació.
Quart. Autoritzar la despesa màxima de 96.800,00 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020-1200-150-63900-01.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació d’
acord amb l’article 135 del LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d'Assistència Municipal.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant de la presidenta de la
Diputació.
45. ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’UN FORN DE GAS PER AL
TALLER DE CERÀMICA DE L’ESCOLA D’ART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A
TORTOSA.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
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1. Per Decret de Presidència núm. 2020-0002907, de data 12 d’agost de 2020, es va aprovar l’
expedient de contractació del subministrament d’un forn de gas per al taller de ceràmica de l’
Escola d’Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa mitjançant procediment negociat, amb un
pressupost base de licitació de 24.000,00 euros (IVA inclòs).
2. Per a la realització de l'objecte del contracte es van convidar al procediment les empreses
següents:
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Ceràmica Collet, S.A.
Prodesco, S.L.
Suministros Anper, S.L.

3. Segon consta al Registre d'entrada de pliques, Suministros Anper, S.L. va ser l’única
empresa que va presentar oferta. L'empresa, en data 15 d'octubre de 2020, va presentar la
ratificació a la seva oferta de data 14 de setembre de 2020.
4 . En data de signatura electrònica 6 de novembre de 2020, la delegada de direcció de l’
Escola d’Art de Tortosa, va emetre informe de valoració de l’única oferta rebuda per l’empresa
SUMINISTROS ANPER, S.L., el qual es transcriu parcialment a continuació:
"...
Plica LICITADOR
- SUMINISTROS ANPER SL – 19.239,67€ (IVA exclòs)
Es valora la documentació presentada i es comprova el compliment de dels requisits tècnics
establerts ens els plecs de prescripcions tècniques, en endavant PPT. L’empresa
SUMINISTROS ANPER SL obté 100 punts.
De l'estudi realitzat es desprèn que:
L’Empresa SUMINISTROS ANPER SL, representada pel Sr. XXX, adjunta documentació
exigida i annexa la fitxa tècnica de NABERTHEM, Hornos de calefacción de gas i aquesta s’
ajusta a les característiques tècniques exigides en el PPT.
En data 14 d’octubre de 2020 s’ha donat audiència a l’empresa SUMINISTROS ANPER SL per
si volia millorar l’oferta presentada.
En data 15 d’octubre de 2020 l’empresa SUMINISTROS ANPER SL respon a l’audiència
ratificant l’oferta ja presentada."
5. L’empresa SUMINISTROS ANPER, S.L ha aportat la justificació d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 961,98 €, segons carta de pagament núm. 2020000776 i la
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
Fonaments de dret
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1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
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2 . La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon a la presidenta de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de
2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la delegada de direcció de l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa, de data 6 de
novembre de 2020.
Segon. Adjudicar el subministrament d’un forn de gas per al taller de ceràmica de l’Escola d’Art
de la Diputació de Tarragona a Tortosa a l’empresa SUMINISTROS ANPER, S.L (B62475702),
per la quantitat total de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS (23.280,00 €),
amb el desglossament següent:
Preu sense IVA: 19.239,67 €
Import IVA (21%): 4.040,33 €
Preu del contracte 23.280,00 €
Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a la partida 2020/320
/63500/01 per import de 23.280,00 €.
Quart. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu
la clàusula 2.3.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Notificar aquesta resolució i requerir a l'empresa adjudicatària perquè, en el termini
màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’
adjudicació procedeixi a la formalització del contracte, de conformitat amb l'article 153.3 de la
LCSP.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’Escola d’Art i
Disseny de Tortosa.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des del
dia següent al de la recepció de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació
46. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT DEL “PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CASTILLO-MONASTERIO DE SANT
MIQUEL D’ESCORNALBOU PARA USOS CULTURALES”, FASE 2.1, AMB UN PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ DE 10.474,14 EUROS (IVA INCLÒS).
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
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Fets
1. La Diputació de Tarragona ha planificat, en el marc del Pla de Mandat 2020-2023, la
restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, per tal que contribueixi a la
dinamització de l’activitat econòmica, cultural i social del Camp de Tarragona i territoris veïns.
Amb aquest motiu s’ha redactat el "Proyecto de restauración del Castillo-Monasterio de Sant
Miquel d'Escornalbou para usos culturales", amb la finalitat de contractar l'execució de l'obra
l'any 2020. El Projecte està subvencionat pel programa de l’1,5 % Cultural del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Atès que el Projecte requereix d’una dedicació elevada per la complexitat dels treballs de
rehabilitació d’un immoble de l’època medieval, en el que apareixen restes arqueològiques d’
èpoques diferents, l’intens calendari vinculat a la subvenció de l’1,5 % Cultural i que la
Diputació de Tarragona, com a promotor del Projecte, no disposa de personal tècnic qualificat
suficient per dur a terme la coordinació de seguretat i salut de les obres en el període que s’han
de prestar aquests serveis degut a l’actual carga de treball de la Unitat d’Arquitectura, es
preveu la externalització d’aquest servei de coordinació.
Per aquest motiu el Cap de servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori de l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal, ha informat sobre la necessitat de
contractar el servei d’assistència tècnica en matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de
restauración del Castillo-Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou para usos culturales”.
A aquests efectes, el cap de Projecte d'Enginyeria Municipal de l’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal, ha redactat la memòria justificativa de la necessitat de contractació d'aquest servei,
amb la determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la
idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe del cap de Projecte d'Enginyeria Municipal sobre les
repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest servei, el tècnic responsable del contracte
ha redactat el corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i Expropiacions han
de regir la contractació del servei esmentat, mitjançant procediment obert simplificat, amb un
pressupost base de licitació de 10.474,14 €, IVA inclòs.
3. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General sobre la legalitat del
procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat del contracte
en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de
contractant.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’article
159 LCSP.
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3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
les despeses de caràcter plurianual se subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es
consigni en els respectius pressupostos.
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4. La competència per aprovar l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica en
matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de restauración del Castillo-Monasterio de Sant
Miquel d’Escornalbou para usos culturales” correspon a la presidenta de la Diputació de
Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost
de 2019).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat (ID document 7d37074a-5bcd-4e1687fb-d58847ab01e7), i l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica en
matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de restauración del Castillo-Monasterio de Sant
Miquel d’Escornalbou para usos culturales”.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei
d’assistència tècnica en matèria de Seguretat i Salut del “Proyecto de restauración del CastilloMonesterio de Sant Miquel d’Escornalbou para usos culturales” amb un pressupost base de
licitació de 10.474,14 €, IVA inclòs.
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document feeff5c7-1b2c45e9-b0b2-45020efbbf85) i el Plec de prescripcions tècniques (ID document 0fae6ad9-0f5b4d95-a90a-f57ec3c2f25f ), que han de regir l’esmentada contractació.
Quart. Autoritzar la despesa de 10.474,14 € (IVA inclòs) per al finançament d’aquest contracte,
amb càrrec a la aplicació pressupostària 1200 / 336 / 22706 / 01 subordinant la corresponent a
exercicis futurs a l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents pressupostos, i
amb la següent distribució per anualitats:

Exercici

Import
(IVA inclòs)

Operació

2021

2.793,45 €

2020035779

2022

7.680,69 €

2020037385

Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb els
articles 135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil
de contractant.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la presidenta, en el termini
màxim d’un mes a comptar des del dia següent al de la data de la publicació en el Perfil de
contractant.

TRÀMIT D'URGÈNCIA
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Contractació i Expropiacions
47. APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT DE
FORMIGÓ I MORTER AMB DESTINACIÓ A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE
CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LOTS 1 I 2, SUBSCRIT AMB
L'EMPRESA CANTERAS LA PONDEROSA, S.A.
De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per Decret de Presidència núm. 2018-0003814, de data 10 de desembre de 2018, es van
adjudicar els lots 1 i 2 del contracte de subministrament de formigó i morter amb destinació a
les obres de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona a l’empresa CANTERAS
LA PONDEROSA, S.A (NIF A43028588), que a continuació detallem:
Lot 1. Camp de Tarragona, per un import màxim de licitació de 71.275,05 € (IVA inclòs) i pels
preus unitaris ofertats.
Lot 2. Terres de l'Ebre, per un import màxim de licitació de 32.195,07 € (IVA inclòs), i pels
preus unitaris ofertats
2. Els contractes dels lots 1 i 2 es van formalitzar en data 21 de desembre de 2018, amb una
durada de dos (2) anys des de la data de formalització i amb la possibilitat de dos pròrrogues
d'un any cadascuna.
3. En data 24 de setembre de 2020 el cap de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, com a
responsable del contracte, ha informat favorablement la 1a pròrroga per cadascun dels
contractes dels lots 1 i 2, per un import total de 51.735,06 euros. A l’expedient consta l’escrit d’
acceptació de la pròrroga per part del contractista.
4. En l'expedient consta informe favorable emès per la Secretaria General en relació amb la
pròrroga d'aquest contracte.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, preveu les
pròrrogues dels contractes.
2. La clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars i l’apartat 11 del quadre de
característiques preveuen, respectivament, la durada del contracte i la possibilitat de
pròrrogues.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el compromís de
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les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es
consigni en els respectius pressupostos.
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4. La competència per aprovar la pròrroga d’aquest contracte correspon a la Presidència de la
Diputació de Tarragona, que l’ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14
d’agost de 2019)
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la primera pròrroga dels contractes de subministrament de formigó i morter
amb destinació a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona, lots 1 i
2 subscrits amb l’empresa CANTERAS LA PONDEROSA, S.A (NIF A43028588), per import
màxim de CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS
(51.735,06 €) IVA inclòs i un (1) any de durada, cadascun, a comptar des del 22 de desembre
de 2020 fins el 21 de desembre de 2021.
1a pròrroga
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Import pròrroga
(IVA inclòs)

LOT 1

29.452,50€

6.185,02€

35.637,52€

LOT 2

13.303,75€

2.793,78€

16.097,54€
51.735,06 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de la pròrroga d’aquest contracte amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3060 / 453 / 21000 / 01 del pressupost 2021 per un import
51.735,06 €.
Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que autoritzi
el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Servei d'Assistència al Territori.
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.

Comissió informativa de Projectes Europeus i Regió del Coneixement i TIC
48. APROVAR LA PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONVENI ENTRE EL MONESTIR DE
POBLET, LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A LA
DIGITALITZACIÓ, ACCÉS I DIFUSIÓ DELS FONS CULTURALS DEL MONESTIR DE
POBLET AMB EL SUPORT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES
COMUNICACIONS (TIC).
De conformitat amb el dictàmen de la Comissió informativa de Projectes Europeus i
Regió del Coneixement i TIC, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
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Fets
1.- El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de 18 de desembre de 2009, va aprovar el
Conveni entre el Monestir de Poblet, la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili
per a la digitalització, accés i difusió dels fons culturals del Monestir de Poblet amb el suport de
les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). El conveni es va signar el dia 10 de
febrer de 2010.
2.- La Diputació de Tarragona, en data 21 de novembre de 2014 va aprovar per Junta de
Govern un únic pagament de 54.000,00€ a la Universitat Rovira i Virgili en compliment del
compromís que s’establia a la clàusula segona apartat 2.1 de les aportacions de la Diputació
de Tarragona.
3.- El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de 27 de setembre de 2019 va aprovar
l'Addenda al Conveni entre el Monestir de Poblet, la Diputació de Tarragona i la Universitat
Rovira i Virgili per a la digitalització, accés i difusió dels fons culturals del Monestir de Poblet
amb el suport de les tecnologies de la informació i les comunicacions, per l'adaptació del seu
termini de vigència al marc legal aplicable.
4.- La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 17 de desembre de 2019 va
aprovar la pròrroga expressa al Conveni entre el Monestir de Poblet, la Diputació de Tarragona
i la Universitat Rovira i Virgili per a la digitalització, accés i difusió dels fons culturals del
Monestir de Poblet amb el suport de les tecnologies de la informació i les comunicacions, per
l'adaptació del seu termini de vigència al marc legal aplicable.
5.- Durant tota la vigència del Conveni la Unitat d'Infraestructures Informàtiques Comunicacions de la Diputació, s’ha responsabilitzat de la contractació, aprovisionament,
millora i supervisió i manteniment dels enllaços de comunicacions del Monestir de Poblet a
Internet, per a la finalitat del present Conveni, i actualitzant-lo quan s’ha cregut necessari per
motius de capacitat i/o rendiment. La despesa aproximada ha estat de 4.000 euros anuals a
càrrec de la partida de capítol 2 de l’Àrea TIC en compliment del compromís que s’establia a la
clàusula segona apartat 2.1 de les aportacions de la Diputació de Tarragona.
6.- Tant la Universitat Rovira i Virgili com el Monestir de Poblet han comunicat a la Diputació de
Tarragona la voluntat de prorrogar un any més aquest conveni perquè el fons documental
dipositat al Monestir de Poblet pugui continuar sent digitalitzat i posat a l’abast de tots els
ciutadans interessats.
7.- Des d’un punt de vista tecnològic, no existeix cap inconvenient en què la Diputació de
Tarragona continuï prestant el servei de Telecomunicacions entre el Monestir de Poblet i la
Universitat Rovira i Virgili, en els mateixos termes que s’ha prestat fins al moment per un any
addicional.
8.- El compromís de la Diputació de Tarragona en aquest conveni éscontinuar mantenint les
infraestructures de comunicacions necessàries per garantir la interconnectivitat entre la
Universitat Rovira i Virgili, el Monestir de Poblet i la Diputació de Tarragona. Aquesta connexió
serà a efectes pràctics extrem a extrem entre el Monestir de Poblet i la Universitat Rovira i
Virgili, amb independència del canal d’interconnexió.
Fonaments de dret
1. Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídicdel sector públic.
2. Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
3. Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
4. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5.
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5. Article 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’
obres, activitats i serveis dels ens locals deCatalunya.
En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Prorrogar la vigència del conveni per un any, des del 18/12/2020 al 18/12/2021.
L’aportació econòmica de la Diputació de Tarragona per a la pròrroga d’aquest conveni està
prevista a l’aplicació pressupostària 9020 4910 22203 del pressupost de la Corporació per l’
exercici 2021 amb una consignació de 4.500 €.
La Diputació de Tarragona abonarà a la URV les despeses de manteniment, per un import
màxim de 6.000 euros anuals, a càrrec de l'aplicació pressupostària 9020 4911 45101.
2.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 9020 4910 22203, per un
import de 4.500 €. Es subordina l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual
s'autoritza en el pressupost.
3.- Notificar aquest aquest acord al Monestir de Poblet i a la Universitat Rovira i Virgili.
4.- Comunicar-ho a la Interrvenció General perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant del ple 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 15 de desembre 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

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 11/01/2021 a les 19:15:13

